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Var är redaktörerna?
Efter flera års arbete var journalisten Paul Frigyes nyss klar med sin
bok om Jan Guillou. Norstedts skulle just distribuera ”Höjd över
varje misstanke”. Utgivningsdatum var satt till den 7 januari. B
 oken
hann dock inte ut till försäljning innan förlaget drog tillbaka hela
upplagan. Jan Guillou hade påpekat att den innehöll faktafel.
rigyes påstod i boken att Guillou
tvingades lämna internatskolan
Solbacka utan slutbetyg. Huvudper
sonen kunde motbevisa detta genom
att förete ett studentbetyg från skolan.
Knappast anledning att dra in en hel
upplaga, kan man tycka, men både
Norstedts förläggare Peter Karlsson
och Paul Frigyes erkände genast sina
fel och drog sig tillbaka. Förlaget ut
reder nu felen och ”tidpunkten för
när en ny version av boken kan finnas

i handeln är ännu inte fastställd”
skriver förlaget på hemsidan.

Var är redaktören?
Den frågan kan ställas i allt fler sam
manhang. Nyligen köpte jag en ut
ställningskatalog för 150 kronor på
ett av Stockholms museer. Den var
inte tjock men innehöll bland annat
biografiska notiser om ett antal
svenska kvinnliga målare.
Forts. på nästa sida.

Missa inte Föreningen Medias årsmöte!

Å

Foto: Patric Lindén

rsmötet äger rum på Kristinehovs malmgård,
Kristinehovsgatan 2, Stockholm,
torsdagen den 6 mars 2014. Samling från kl 17.30.
Program
18.00 Gästföreläsare
19.00 Årsmöte
Därefter bjuder föreningen på buffé med mat och
dryck. Välkommen!
För mer info gå in på www.foreningenmedia.se
Anmäl dig senast den 28 februari med ett
mejl till kontakt@foreningenmedia.se
Styrelsen

www.foreningenmedia.se

Foto: Lily Frigyes
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Forts. från sid 1.
Ett par av artiklarna i denna skrift var
närmast oläsliga på grund av felstav
ningar, stilbrott och dålig menings
byggnad.

Var är redaktören?
Nyligen gav ett av Sveriges länsmu
seer ut en påkostad, inbunden års
skrift. Om den hade haft en redaktör
skulle den sannolikt ha varit mycket
bättre. Upprepningar hade kunnat
strykas, lay outen förhoppningsvis
blivit enhetlig och faktafel undvikits.
När Jan Guillou drabbas av ett
mindre faktafel dras hela upplagan in.
I de flesta fall går större felaktigheter
och brister opåtalade förbi. In med
redaktörerna!
Christina Zaar
Ordförande

Medlemskontot på hemsidan

N

är senaste fakturan skickades
ut fick en del medlemmar en
faktura som riktade sig till Måls
man. Det beror på att kontot inte
är aktiverat. Det gör du så här: gå
in på hemsidan
www.foreningenmedia.se, klicka
på LOGGA IN i vänsterspalten,
skriv in användarnamnet som är
de tre första bokstäverna i för
namnet och de tre första bok
stäverna i efternamnet, fyll i ditt
lösenord.
När du är inloggad – klicka på
INSTÄLLNINGAR i den röda
vänsterspalten och fyll i korrekta

uppgifter på den sida som kom
mer upp. Om du skriver sista
giltighetsdatum för ditt presskort
vid uppgiften Licensnummer så
får du meddelande när det är dags
att skaffa nytt presskort.
Styrelsen

evenemangstips
Vittnesmål från Norra Kaukasus – utställning
30 januari–23 februari 2014, Stockholm
Vinter-OS 2014 avgörs delvis i Kaukasus i närheten av
Sotji i Ryssland. I samma bergskedja ligger också
Nordkaukasus, platsen för Europas blodigaste konflikt.
Pieter ten Hoopen, vinnare av World Press Photo
Award, ger en personlig bild av konflikten i Nord
kaukasus i en kortfilm och i stillbilder, som rör sig
mellan fotojournalistik och konst. Han har tillsammans
med Inna Bukshtynovich från Civil Rights Defenders
besökt Tjetjenien, Dagestan och Ingusjien i Nord
kaukasus för att dokumentera de grova överträdelserna
mot mänskliga rättigheter som äger rum där och
återge offrens historier återberättade av överlevande
familjemedlemmar.
Tid och plats: Utställningen pågår 30 januari–23 fe
bruari 2014 på Fotografiska, Stadsgården, Stockholm.
Pris: Ordinarie 120 kronor. Pensionärer och studenter
90 kronor.
Presentationsteknik och retorik – föreläsning
14 februari, Malmö
Föreläsning om hur man når resultat med sin presen
tationsteknik. Man ska även få tips om hur man bäst
når ut med sitt budskap och hur man ska stå, tala och
röra sig för att göra ett gott intryck.
Föreläsare: Martin Rosell.
Tid och plats: 14 februari, kl 9.30–11.30. Folkuniver
sitetet, Malmö.
Pris: 150 kronor. Folkuniversitetet bjuder på fika.
Kontakt: Madeleine Lundahl,
Madeleine.Lundahl@folkuniversitetet.se

Internationell författarscen: Masha Gessen
24 mars, Stockholm
Masha Gessen (f. 1967) är en rysk-amerikansk journalist.
Hon ger en inblick i fenomenet Pussy Riot, det ryska,
feministiska punkkollektivet som fick en hel värld att
vända sina blickar mot det ryska samhället och dess
brist på demokratiska rättigheter. I kritikerhyllade
”Mannen utan ansikte” (2012) skildrar hon kritiskt
hur Vladimir Putin kommit att bli den mäktigaste
mannen i Ryssland. 2013 mottog hon Tucholskypriset
av Svenska PEN. Här samtalar hon med Johar Bend
jelloul, SR, P1-morgon. (engelska)
Tid och plats: 24 mars, kl 19.00, Kulturhuset, Hör
salen, Stockholm.
Pris: Ordinarie 120 kronor. Pensionärer och studenter
100 kronor.
Finslipa din presentationsteknik – kurs
31 mars, Södertälje
”Genom ökad självkännedom, större kunskaper i retorik
och praktisk träning kan du fortsätta utvecklas till en
säkrare, tryggare och mer trovärdig kommunikatör, ett
recept för framgång i arbetslivet. Kursen berör bland
annat: Hur fångar du lyssnarnas uppmärksamhet och
behåller den? Hur blir jag tydlig? Struktur och dispo
sition. Stresshantering. Kroppsspråk. Tekniska hjälp
medel.”
Kursledare: Gabriel Sahin.
Tid och plats: Heltid under två måndagar, start 31
mars, kl 9.00-16.00. Folkuniversitetet, Södertälje.
Pris: 3 750 kronor.
Mer information: info.sodertalje@folkuniversitetet.se
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Nytt från Media slår
ett slag för föreningens medlemmar
och våra s kilda yrkeskunskaper.
Bobo Jonilson är först ut 2014.

mediamedlemmen:

Vågar satsa på ny papperstidning!
I månadsskiftet mars/april kommer magasinet Nomadliv, fotografen Bobo Jonilson
och partnern Margareta Jonilsons satsning på en ny husbilstidning.

J

Bobo är även utbildad fastighets
mäklare och drev under flera år
Stockholms Mäklarbyrå och Mäklar
Anamma i Göteborg. Sedan mitten
på 2000-talet arbetar hon som foto
graf och projektledare i Skildra AB
och är numera bosatt i Karlstad där
hon även arbetat som projektledare
för att utveckla husbilsturismen i
Värmland.
Idag är Bobo 65 år och har inga
planer på att sluta arbeta. Istället
startar hon och partnern Margareta
Jonilson en ny tidning, Nomadliv –
Forts. på nästa sida.

Foto: Bobo Jonilson

ag är född i Knallebygden och har
alltid gjort affärer, säger Media
medlemmen och fotografen Bobo Jo
nilson.
Bobo berättar att hon är utbildad
lågstadielärare, att hon är en pedagog
i hjärtat och har varit med att bygga
upp Kvinnofolkhögskolan i Göteborg
där hon sedan arbetade som bland
annat administratör och kursledare.
Hon har också varit med och startat
ett av Sveriges första rehabställen för
cancersjuka.

www.foreningenmedia.se

Forts. från sid 3.
livsstil i husbil, som ska komma med
sitt första nummer i månadsskiftet
mars/april.
Sedan 2006 driver de hobbybloggen
nomadliv.se. Den får i dagarna ett
nytt utseende och det är härifrån de
kommer att sälja prenumerationer på
papperstidningen Nomadliv.
– Om det inte fungerar och pen
sionen inte räcker till får vi väl leva i
Frankrike som fattiga pensionärer,
säger Bobo och skrattar.
Nomadliv vänder sig till husbils
folket och Bobo har lång erfarenhet
av att resa med husbil.
– I början av 1970-talet, under hip
pietiden, var det folkabuss som gäll
de. Den moderna husbilen har vi haft
sedan 2006. Cirka 13 000 mil i 18
länder i Europa samt Marocko har
det hitintills blivit, berättar Bobo.
Livet i husbil ledde också till att
Bobo och Margareta Jonilson 2009
gav ut en bok på temat – Vi campar i

Österled, med reportage från åtta
huvudstäder i öst.
– Vi går tvärt emot strömmen. Vår
nya tidning kommer att säljas via
hemsidan och marknadsföras via so
ciala medier och husbilsklubbarna,
säger Bobo.
– Vi ska inte bli helt inte beroende
av annonsörer utan satsar på ett
tjockt magasin om 100 sidor med bra
innehåll, på snyggt papper, en tidning
som folk ska vilja ha.
– Vi tänkte – vad saknar vi i de
husbilstidningar som finns idag?
Bobo berättar att det blir tre huvud
stråk i tidningen: den grävande,
Nomadliv Granskar, där de bland
annat ska granska strukturer och ak
törer som gör livet svårt för husbils
åkare i Sverige; en del med resor och
resmål med bland annat en guide
med gps-positioner och annat special
anpassat material för husbilsresenärer;
en tredje del kommer att handla om
människan i husbilen.

Valberedningen söker kandidater

M

alcolm Dixelius och Staffan Obel, Föreningen Medias valbered
ning, har satt i gång med sitt tuffa jobb att hitta nya ledamöter
till den kommande föreningsstyrelsen.
Alla medlemmar uppmanas att ta en funderare på om du kan tänka
dig att ge något av din tid och ditt engagemang till Föreningen Media
– mejla då omgående till malcolm@dixit.se eller till
staffan@staffanobel.se.
Valberedningen
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Ansvarig utgivare: Christina Zaar
Redaktör: Gunnel Olausson
gunnel.olausson@foreningenmedia.se

Styrelsen

Christina Zaar, ordförande
076-106 56 00
christina.zaar@foreningenmedia.se

En artikel skulle kunna vara hur
man står ut två personer på fem kva
dratmeter under flera månader, säger
Bobo.
– Vi kommer också att lyssna
mycket på läsarna – vad vill de ha?
När vi är ute med husbilen kommer
vi att gå och knacka på hos andra
husbilsresenärer.
Rent allmänt säger Bobo att hon
tycker att språket är dåligt i tidning
arna idag.
– Det skrivna ordet behöver vi mer
av. Det är sorgligt att det samtidigt
finns så många arbetslösa journalis
ter.
När det gäller föreningen Media
säger Bobo att hon tror att hon har
varit medlem i Media i cirka tre år.
– Vi har haft mycket god hjälp av
en jurist. Det finns jättebra kurser,
möjligheten att få presskort och att få
en tillhörighet är saker som jag gillar
med föreningen, avslutar Bobo Jonil
son.
Gunnel Olausson

Vi hälsar
vår nye medlem
Curt von Weinzel, som
är fotograf i Jönköping,
välkommen till
Föreningen Media!

Catarina Berggrén, kassör
08-34 47 91
catarina.berggren@foreningenmedia.se

Håkan Söderberg
070-548 90 87
hakan.soderberg@foreningenmedia.se

Monica Antonsson
08-511 747 71
monica.antonsson@foreningenmedia.se

Kansli

Patric Lindén
073-772 04 71
patric.linden@foreningenmedia.se
Lars-Eric Sjölander
08-556 00 185
lars-eric.sjolander@foreningenmedia.se
Anna Skaldeman
073-671 56 55
anna.skaldeman@foreningenmedia.se

Föreningen Media, c/o Kansliet,
Enhagsslingan 6, 187 40 Täby
08-501 26 800

Plusgiro 831 77 40-2

kontakt@foreningenmedia.se

Medias rådgivare

datasupport@foreningenmedia.se
ergonomi@foreningenmedia.se
juridik@foreningenmedia.se

