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Nu är Medias nya kansli igång
Föreningen Media har samlat ihop administrationen som varit spridd på många aktörer.
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011 har varit ett turbulent år i
föreningens Medias historia. En
helt ny styrelse har sett över hela
verksamheten och försökt staka ut en
väg för framtiden.

Nu har många bitar fallit på plats
och 2012 kan bli det år då föreningen
Media åter ska bli vad det är tänkt att
vara – en förening som har ett värde
för alla de mediaarbetare som har
eget företag och som i sina dubbla
roller som arbetsgivare och arbets
tagare inte alltid sätts i centrum av de
fackliga organisationerna.
Nu är grunden lagd för det fort
satta arbetet.
Ett viktigt steg är att vi – när C-H
Segerfeldt efter mångårig tjänst för
föreningen valt att lämna sitt uppdrag
– inlett ett samarbete med Kansliet AB
där vi samlar hela föreningsadminis
trationen (bland annat bokföring,
hantering av medlemsregister, utskick
och hemsida) och föreningen har
därmed också fått en ny postadress
(se nedan).
Hemsidan kommer också att upp
dateras och fräschas upp och visa sig

Håkan Söderberg, Föreningen Medias
ordförande, blickar framåt!
i sin nya skepnad någon gång runt
årsskiftet. Vi hoppas att den ska vara
lätt och smidig att hitta i och ge mer
värde till våra medlemmar.
Fram till den nya hemsidan är på
plats fungerar den gamla som vanligt.
När det gäller presskortshante

Föreningen Medias nya kansli finns i Täby
Då Kansliet hjälper flera föreningar
så är det bra om du anger att ditt
ärende gäller föreningen Media så
du ”hamnar” rätt då du ringer.
Du kan också kontakta någon i
styrelsen.

Föreningen Media
c/o Kansliet
Enhagsslingan 6
187 40 Täby
Telefon till Kansliet: 08-501 26 800
kontakt@foreningenmedia.se

www.foreningenmedia.se

ringen finns en särskild ordning,
logga in på hemsidan och se vad
som gäller, eller kontakta vår press
kortshandläggare, Christina Zaar
(kontaktuppgifter på sista sidan).
Föreläsningar, seminarier, att träffas
och mingla är en viktig del av före
ningens Medias verksamhet. För att
skapa kontakter och därmed också
nya möjligheter på uppdragsmarkna
den.
Under 2011 ordnade vi ett par
mingel på Café Aquéli på Blecktorns
gränd i Stockholm och det var en hel
del medlemmar som hörsammat när
DN-fotografen Paul Hansen kom
och berättade om sina spännande
uppdrag över världen och i Sverige.
2012 kommer vi att sätta ytterligare
fokus på att ordna olika aktiviteter.
Följ med på hemsidan och i Nytt
från Media för där kommer de olika
aktiviteterna att presenteras.
På hemsidan finns också informa
tion om våra rådgivare som kan hjäl
pa till med bland annat ekonomisk
och juridisk rådgivning.
Det här är för övrigt det sista tryckta
nyhetsbrevet. Från och med nästa
nummer kommer Nytt från Media i
elektronisk form.
En turbulent tid är förhoppnings
vis passerad.
När 2012 är över ska våra medlem
mar känna glädje och tillfredsställelse
i att verka i en förening som vi tror
det finns ett starkt behov av.
Vår målsättning är också att växa
och blir fler än vi är idag.
Vi ses därute.
Håkan Söderberg
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Branschöverskridande möten
Möt kollegor från hela medievärlden under Meg12 – Mediedagarna i Göteborg den 8–9 mars 2012

D

et har nog inte undgått någon av
er medlemmar i föreningen Me
dia att vi lever i en tid då vår bransch
ständigt förändras.
Några frågor att fundera över är:
Hur når du ut i det nya medieland
skapet? Hur förändras innehåll och
journalistik? Hur anpassar du ditt
material för olika plattformar? Hur
gör du affärer idag?
Meg12 – Mediedagarna i Göte
borg är ett nytt arrangemang med
fokus på innehåll, teknik och nytta,
tvärs över alla traditionella bransch
gränser och som vill öppna upp för
möten mellan branscherna.
– Jag har länge imponerats av Bok &
Biblioteks arbete med bokmässan. Att
vi på Dagens Media nu får vara med
och bygga en liknande mötesplats,

fast för mediebranschen, känns fan
tastiskt kul och spännande. Medie
marknaden har aldrig varit så kom
plex som den är nu, och branschens
aktörer har aldrig tidigare stått inför
så stora utmaningar. Därför är jag
övertygad om att Meg är ett initiativ
som verkligen behövs, säger Fredrik
Svedjetun, chefredaktör på Dagens
Media.
Meg är ett initiativ av Bok & Bib
liotek i Norden, Medieakademin och
Tidningsutgivarna. De vill skapa en
mötesplats där etablerade aktörer kan
mötas, öka sina kunskaper, utbyta
idéer, utveckla affärer, underhållas,
utmanas och bli överraskade.
– Exempelvis får teknikföretagen
möjlighet att möta medieaktörerna
under Meg, säger Åsa Bernlo, som är
mässansvarig.
Ett 40-tal fördjupande seminarier
kommer att hållas, det kommer att
bli debatter, workshops och mycket
annat.
– Meg kommer också att ha en ut
ställardel. På två scener kommer även
ett 30-tal gratisseminarier att hållas,
säger Åsa Bernlo.

Programmet är ej spikat vid vår
pressläggning, men det kommer att
uppdateras kontinuerligt på Megs
hemsida (www.meg.se).
Bland de aktörer som på olika
sätt redan engagerat sig i Meg finns
bland andra Dagens Media, Google,
branschorganisationen Elektronik
branschen, Stampen, Sveriges Radio,
Sveriges Television, Elanders Fälth
& Hässler, Film i Väst och Medie
företagen. Medverkar inom ramen
för seminarieprogrammet gör bland
annat Apple och Spotify.
Omfattningen för den första upp
lagan av Meg beräknas bli omkring
100 utställare och 5 000 besökare.
Priset kommer att vara 150 kronor
per dag om man enbart ska besöka
utställningen. För den som vill delta
i seminarierna bokas seminariekort
som kostar 2 500 kronor för en dag
och 3 500 kronor för båda dagarna.
Vill du bli ackrediterad till mäs�
san måste du ansöka om det. Bara
mediearbetare med ett aktivt uppdrag
kommer att ackrediteras, säger Åsa
Bernlo.
Gunnel Olausson

Paul Hansen lockade Medias medlemmar
et var fullt hus på café Aguéli i Stockholm när före
ningen Media bjöd in till en träff med världsfotogra
fen Paul Hansen.
Med bilder från några av sina många reportagen för
Dagens Nyheter berättade Paul om hur han arbetar för att
få fram den speciella stämning i bilderna som blivit hans
signatur.
Medias ordförande, Håkan Söderberg, hälsade väl
kommen och tackade också för Paul Hansens föredrag.
Detta var andra träffen som hölls under året på Café
Aguéli. Har du förslag om intressanta föredragshållare för
framtida träffar så är du välkommen att höra av dig till
någon i styrelsen.
Gösta Elmquist

Foto: Patric Lindén
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Håkan Söderberg, Petra Scherman, Monica Strandell och
Elisabeth Sedig var några av de medlemmar som uppskattade
Paul Hansens (till höger) bildvisning och berättelser från
verkligheten.

www.foreningenmedia.se

Utbildnings- och evenemangstips
Här följer några tips på intressanta gratis (eller mycket billiga) evenemang.
Foto: Gunnel Olausson

”Det litterära reportaget”
Tisdag den 6 december, kl 18.00
Just nu utkommer en rad grävande, litterära svenska
reportageböcker. Journalistikens landskap breder ut sig
och tangerar både den akademiska forskningen och
skönlitteraturen. Vem har rätt att berätta och om vad?
På vilket sätt? Välkommen till ett samtal om böcker där
fakta och gestaltande text möts!
Medverkande: Elisabeth Åsbrink, författare, journalist
och Gellert Tamas, författare, journalist.
Moderator: Torbjörn Nilsson, författare och politikredak
tör på tidningen Fokus.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Pris: 60 kronor

Vad är medborgarjournalistik?
Torsdag den 8 december 2011, kl 18:00–20:00
Tidningen Södra Sidan kommer och berättar om vad
medborgarjournalistik på svenska kan innebära. Bilden av
Stockholms förorter måste förändras. Det räcker inte med
att journalister åker hit på uppdrag för att skriva om brott
och elände och sedan sätter svarta rubriker. Det behövs
en journalistik som ger hela bilden, och som framför allt
låter dem som bor här själva komma till tals och beskriva
sin vardag. Människor behöver även mötas och samtala
för att samhället och demokratin ska fungera. Pratar vi
aldrig med dem som tycker olika kan vi aldrig lösa några
gemensamma problem. Det är det Södra Sidan står för. I
samarbete med ABF Botkyrka-Salem.
Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja gård, Fittja
Pris: Fri entré
Mer info: Mångkulturellt centrum
E-post: info@mkc.botkyrka.se

Kom med tips!
Händer det något intressant i din omgivning som
kan vara intressant för andra medlammar i Media?
Det kan vara kurser, seminarier, föreläsningar,
författarträffar, filmvisningar, nätverksaktiviter, för
säkringstips ...
Hör av dig till Christina Zaar om det gäller ut
bildning eller maila ut på föreningen Medias lista,
listan@foreningenmedia.se
Styrelsen

Ljusseminarium: Ljus i mörkret
Torsdagen den 18 december kl. 18.00
Tv-Fotografernas Förening arrangerar ljusseminarium
Vilken betydelse har ljuset för bilderna vi tar? Hur kan vi
göra för att få till det där lilla extra? Vad tycker du är ett
vackert/bra ljus?
Bengt Steiner, en av Sveriges främsta filmelektriker kom
mer och berättar om sin erfarenhet i arbetet med ljus.
Både praktiskt och genom att titta på inspirerande exempel
kommer Bengt att ta deltagarna genom detta spännande
ämne.
Tag gärna med dig egna dvd exempel på ljussituationer
du gillar.
December är årets mörkaste månad så varför inte ägna en
kväll åt LJUS!
Plats: Axess Studios, Kungsholmsgatan 21. Stockholm
Pris: Seminariet är gratis för medlemmar i TvF.
Icke medlemmar betalar 100 kronor (betalas kontant vid
ankomst).
Anmälan görs till styrelsen@tvf.se. Skriv Ljus i mörkret i
rubriken.

Seminarium: Framtidens järnväg
– stambanor och höghastighetsbanor
Tisdagen den 21 februari 2012, kl. 13:00–17:00
Tekniska och ekonomiska förutsättningar för utbyggnad
av det befintliga stambanenätet och byggnad av separata
höghastighetsbanor samt internationella utblickar.
Plats: Chalmers Konferens, RunAn, Chalmersplatsen 1,
Göteborg.
Pris: Fri entré, men anmälan via IngenjörsVetenskaps
akademiens hemsida, www.iva.se, senast den 14 februari.
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Nytt lösenord till
”Min sida”

Språkråd

S

om du kan läsa på första sidan kommer alla våra
administrativa tjänster att samlas hos Kansliet AB.
Medlemsregister och hemsidan inkluderat. Därför får du
kring årsskiftet ett mail från föreningen Media som det är
viktigt att du öppnar.
• Öppnar du inte mailet inom en vecka måste du kontakta
Kansliet för en ny aktivering.
• I mailet finns en länk att klicka på. Den öppnar inlogg
ningssidan på vår nya hemsida.
• I mailet får du också ett tillfälligt lösenord, som du byter
ut mot ett eget.
• När detta är gjort, ber vi dig att logga in och gå till
”Inställningar”. Här finns de uppgifter som vi har om
dig. Vänligen kontrollera att de stämmer – och är rätt
stavade.
Det här tar inte många minuter men underlättar för både
dig och administratören i framtiden.

E-postadress!
För att ytterligare kostnadseffektivisera våra tjänster
kommer vi i framtiden att så långt möjligt kommunicera
via e-post. Därför är det extra viktigt att du meddelar
denna om du inte redan gjort så.
Din e-postadress är dessutom en förutsättning för det
som vi skrivit ovan.

Nytt från Media i mailen
Från 2012 kommer Nytt från Media att skickas som en
pdf-fil. Ytterligare ett viktigt skäl att meddela e-postadress.
Vill du fortsatt få tidningen och fakturan hemsänd med
traditionell post, tar vi ut en avgift på 50 kronor per för
sändelse för att täcka extrakostnader för ”tryck”, hantering
och porto.
Styrelsen
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Redaktör: Gunnel Olausson
Ansvarig utgivare: Håkan Söderberg

H

änder det att du sitter och funderar över hur något
skrivs korrekt, om den engelska datatermen går att
använda i svenskan, om grader Celsius (°C) ska skrivas
ihop med siffran före, etc.
Här får du några länkar som kan komma till hjälp:
• Ordförrådet, Svenska språkbyråns språkfrågor
http://kaino.kotus.fi/sanat/ordforradet/
• TT:s skrivregler
http://tt.se/tt-spraket
• Frågor och svar från Regeringskansliets språkexperter
http://www.regeringen.se/sb/d/2729
• Språkfrågelådan på Göteborgs universitet
http://www.ling.gu.se/projekt/sprakfrageladan
• Mediespråks rekommendationer
http://www.mediesprak.fi/sprakrad.aspx
• Terminologicentrum/TNC:s termråd
http://www.tnc.se/
• Språkrådet
http://www.sprakradet.se/
• Svenska datatermgruppen
http://www.datatermgruppen.se/
• Hur man skriver för webben – pdf från .SE
http://www.iis.se/docs/Att_skriva_for_webben_-_
webb_2_.pdf
GO

Vi hälsar våra nya medlemmar
välkomna till Föreningen Media!
Marcus Lundin, Vendelsö;
Joakim Rådström, Sundbyberg och
Lisa von Garrelts, Stockholm.

Elisabeth Sedig, kassör
070-772 26 82
elisabeth.sedig@foreningenmedia.se

Kansli

Kaeth Gardestedt
040-26 95 45
kaeth.gardestedt@foreningenmedia.se

08-501 26 800

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

Föreningen Media, c/o Kansliet,
Enhagsslingan 6, 187 40 Täby
kontakt@foreningenmedia.se
postgiro 83 177 40-2

Webbplats

Patric Lindén
073-772 04 71
patric.linden@foreningenmedia.se

www.foreningenmedia.se

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

Gösta Elmquist
070- 744 20 13
gosta.elmquist@foreningenmedia.se

ekonomi@foreningenmedia.se

Gunnel Olausson, sekreterare
08-720 26 60
gunnel.olausson@foreningenmedia.se

Sten Erik Jensen
070-378 96 92
stenerik.jensen@foreningenmedia.se

Styrelsen

Medias rådgivare

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

