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ordfrande har ordet

Inför årsstämman – vad kan vi alla göra för
Föreningen Media?

J

a, vad kan vi medlemmar göra?
– Vara en ambassadör för Föreningen Media via ditt
medlemskap.
Med mycket enkla medel kan du som medlem göra det
som i nuläget är det viktigaste för Föreningen Media,
marknadsföra föreningen för presumtiva medlemmar, tala
om för minst två personer som du möter i din yrkesut
övning om föreningen och varför du är medlem i denna,
kanske du då har ”raggat” en ny medlem.
Och varför inte lägga upp en länk till www.foreningen
media.se på ditt företags hemsida?
Har här också glädjen att meddela att styrelsen utnämnt
Stina Lundberg Dabrowski till föreningens första heders
medlem, kriterierna för detta grundas på hennes journa
listiska gärning som genomsyrats
av den för Föreningen Media vik
tiga objektiviteten samt den
obundenhet föreningen står för.
Vi kommer att återkomma till
Stina i ett kommande nummer av
Nytt från Media.
Väl mött på årsstämman!

Curt

Detaljerna runt årsstämman hittar du på nästa sida.

Stina Lundberg Dabrowski, som utsetts till föreningens första
hedersmedlem, gjorde ett av sina välkända hopp efter att ha
besökt Medias årsmöte 2015.
www.foreningenmedia.se

Foto: Privat

Foto: Patric Lindén

Var Medias ambassadör!

www.foreningenmedia.se

Välkommen till Medias årsstämma!
Å

rsstämman hålls i år onsdag den 9 mars 2016 på
Borgargillet, Nybrogatan 60, 2 trappor, i Borger
skapets lokal.
På programmet:
17.45
18.00
19.00

Avslut

Samling

Malcolm Dixelius
inleder 2016 år
stämman på
Borgartillet.

Föredrag Malcolm Dixelius ”Ingenting i livet är
säkert och det är det som gör mig lugn”
Årsstämma

Efter Årsstämman bjuds det på buffé och dryck.

Dagordning och Verksamhetsberättelse återfinns i det
mail som sändes ut den 27 januari. Alternativt kontakta
Curt Weinzel på curt_weinzel[at]photowizard.se eller
070-632 71 41.
Glöm inte att anmäla dig senast tisdagen den 1 mars
2016 till kontakt@foreningenmedia.se
Resebidrag: Medlemmat bosatta utanför Stockholms län
kan mot uppvisande av kvitto erhålla upp till 500 kronor i
resebidrag.
Välkommen hälsar Styrelsen
För mer info om Stockholms Borgargille, se
http://www.borgerskapet.se/stockholms-borgargille/

Vi hälsar vår nya medlem Annica Andersson välkommen till Föreningen Media!
Annica Andersson, Göteborg, är journalist med skolan som sitt specialområde.

evenemangstips
Meg16 – Mediedagarna i Göteborg
7–8 april 2016, Svenska Mässan i Göteborg
Mediedagarna i Göteborg/Meg bildades 2010 av Bok
& Bibliotek i Norden AB, MedieAkademin och Tid
ningsutgivarna (TU) med ett gemensamt intresse av
att driva och underlätta det samtida och utvecklande
samtalet om media och mediebranschen.
Ett tema på Meg16 är Yttrandefrihet. Fängslade jour
nalister och författare, terrordåd och nya begränsande
medielagar runtom i världen visar om och om igen att
yttrandefriheten, ett av demokratins fundament,
ständigt är hotad.

Därtill kommer att späckat program med seminarier
en del på engelska – här är några rubriker:
• Kurragömma med yttrandefriheten
• I yttrandefrihetens gränsland – om reklamens roll
för demokrati och konsumentmakt
• Snabbkoll på barn, unga och medier
• Vilken makt har trollen i samhällsdebatten?
• The changing world of media and marketing – how
both can survive and thrive.
• Mobile first or die!
Pris: från 300 kronor till 5400 kronor beroende på
antal dagar, typ av biljett, studerande etc.
Mer info: www.meg.se

Foto: Patric Lindén

Missa inte Malcolm Dixelius föredrag ”Ingenting i livet är säkert och det är det som gör mig lugn”.

www.foreningenmedia.se

mediamedlemmen:

Nöjd med yrkesvalet
C

hristina Zaar är tjejen från småländska Virserum som
kom till Stockholm som 19-åring för att studera socio
logi, statskunskap och litteraturvetenskap vid Stockholms
universitet.
– Jag hade inte en tanke på att bli journalist. Det var en
kompis från universitetet som övertalade mig att söka till
Journalisthögskolan ( JH). På den tiden fick man gå igen
om flera tester och intervjuer när man sökte.
– Det kändes helt osannolikt när jag 1968 var en av de
sextio antagna bland drygt tusen sökande! säger Christina
och låter än idag förvånad.

Foto: Björn Axel Johansson

Den journalistiska veteranen Christina Zaar, som varit med och startat bland annat DN På stan,
Insidan och DN Jobb, har aldrig ångrat sitt yrkesval.

Under JH-tiden gjorde hon sin praktik på Folkbladet
Östgöten, Norrköping. Sedan följde anställning i två år på
Örebro-Kuriren, där hon bland annat
jobbade som skolreporter och natt
Nytt från Media slår ett slag för
redigerare av ”bonnet” (texter från
föreningens medlemmar och våra skilda
lokalredaktionerna).
yrkeskunskaper. Denna gång har turen
– Jag längtade tillbaka till Stock
kommit till Christina Zaar.
holm och fick 1973 ett kort vikariat
på tidningen Land i Stockholm. Sen
blev det sommarjobb på Dagens Nyheter.
Christina berättar att precis som idag ville inte tidning
arna anställa, utan journalisterna fick vikariat på vikariat
och när det gått elva månader var de tvungna att ha ett
I början av 1990-talet skulle DN skära ned och Christina
uppehåll innan de fick ett nytt vikariat. Christina blev fast gick ned till halvtid.
anställd i början av 1970-talet – efter knappt två år på DN.
– Jag började frilansa och jobbade varannan månad på
I början jobbade hon på DN:s förortstidningar.
tidningen och varannan med egna projekt.
– 1975 var jag med och startade DN På Stan. Det var
– Som frilansare gjorde jag bland annat några intervju
en omstridd nystart, då man tidigare inte haft krogrecen
böcker, till exempel en om fosterbarn och två om projekt
sioner och kalendarium i dagstidningarna.
för unga akademiker.
Christina skrev bland annat film- och teaterkalendariet
Christina har också spökskrivit, bland annat till Ruter
vilket innebar att hon bokstavligen såg allt.
Dam-grundaren Gunilla Ahrén och psykoterapeuten
Lena Nevander Friström – ”Kränkta Människor Sam
När DN:s Insidan startade 1984 var Christina en av
arbetar Inte”.
medarbetarna.
– Vi fyra i Insidans redaktion kände varandra väl sedan
När Christinas son började bli vuxen fick hon åter ett hel
tidigare. Det var roligt, men också jobbigt att arbeta med
tidsjobb på DN. Denna gång som riksreporter. Hon fick
Insidan.
flytta till Linköping för att vara korrespondent under ett år.
Att tillhöra, och senare bli chef för Insidan passade också
– DN höll med bil så jag kunde ta mig runt i trakten.
Christina bra av privata skäl då hon blivit mamma 1979.
Det var en speciell känsla när jag åkte och hämtade en
– Jag var ensamstående förälder och kunde inte längre
sprillans ny Audi!
vara borta på kvällar och helger för att se olika film- och
Efter året som ”korre” blev Christina stödperson till
teaterföreställningar. På Insidan kunde jag jobba dagtid,
redaktionsledningen i Stockholm och fick bland annat an
sex timmar per dag. En sanning med modifikation – jag
svar för handledning av praktikanter.
Forts. på nästa sida.
läste mycket hemma på kvällarna.

www.foreningenmedia.se

Foto: Björn Axel Johansson

Forts. från sid 3.
– Jag måste få skriva också, sa jag. Det slutade med att
jag fick trettio procents skrivtid. Jag blev som en intern
frilansare.
Vid en ny nedskärning på DN slutade Christina sin an
ställning år 2005.
– Sedan dess har jag ”tvättat” bokmanus, fortsatt spök
skriva, ”vikat” på DN, framför allt på familjeredaktionen,
skrivit artiklar till olika tidningar och tidskrifter.
– Jag är inte bra på att sälja mig själv. Jag tycker verk
ligen inte om det, säger Christina med eftertryck.
Sedan några år är Christina redaktör för adoptionsorga
nisationen BFA:s tidning.
Mediamedlem blev hon tack vare en kompis som tyckte
att hon skulle gå med när hon blev frilansare.
– Som anställd var jag med i SJF, men när jag blev min
egen kändes det inte rätt.
– Alla måste ju ställa upp i en förenings arbete, så jag
tackade ja till att sitta i styrelse 2011. Det första året var
jag ledamot, 2012 sekreterare och 2013 ordförande.
Trots att Christina idag skulle kunna luta sig tillbaka
som pensionär är hon fullt aktiv och har nyligen fått
ett nytt uppdrag. Det är ett förlag som kontaktat henne

evenemangstips
Gräv 2016
8–9 april, Svenska Mässan i Göteborg
Föreningen Grävande Journalisters årliga grävsemina
rium samlar journalister från både Sverige och andra
länder för att föreläsa om grävande journalistik och ut
byta erfarenheter från jobb som gjorts och områden
som bevakats.
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Exempel på några av de alster Christinas texter publicerats i.
och bett henne hjälpa en ung kvinna att skriva en bok.
– Mer än så kan jag inte säga ännu. Det är ett nytt om
råde och det är spännande att jobba med en person som är
hälften så gammal som jag. Och det är kul att bli tillfrågad!
Även som det som bekant inte är några stora arvoden i
förlagsvärlden, avslutar Christina.
Gunnel Olausson

Seminariet avslutas med prisutdelning av årets Guld
spadar.
Gräv 2016 hålls på Svenska Mässan i Göteborg. Meg16
arrangeras på samma plats den 7-8 april och program
met den 8 april är delvis gemensamt.
Arrangör: Föreningen Grävande Journalister
Pris: från 1 890 kronor till 10 000 kronor beroende på
medlemsmeskap i FGJ eller ej, studerande, etc.
Mer info: gravseminariet.se

Styrelsen

Curt Weinzel, ordförande,
handläggare presskort, 070-632 71 41
Catarina Berggrén, kassör
070-512 13 97
Patric Lindén, hemsida, säkerhets
ansvarig presskort, 073-772 04 71

Nytt från Media

Ansvarig utgivare: Curt Weinzel
Redaktör: Gunnel Olausson
gunnel.olausson@fgo.nu
070-520 26 66

Mona Forsberg, sekreterare
070-726 11 30

E-post kontakt@foreningenmedia.se
Facebook Föreningen Media (öppen

grupp) och Föreningen Medias medlemsdiskussioner (sluten grupp)

Kansli

Föreningen Media, c/o Kansliet,
Enhagsslingan 6, 187 40 Täby
08-501 26 800
Plusgiro 831 77 40-2

Per Axel Nordfeldt, ledamot,
070-577 81 67

Medias rådgivare

Caroline Campbell, suppleant,
handläggare presskort, 076-703 95 36

ergonomi@foreningenmedia.se

datasupport@foreningenmedia.se
juridik@foreningenmedia.se

