Verksamhetsberättelse för Finlands Svenska Publicistförbund 2019

Publicistförbundets och Svenska folkskolans vänners gemensamma prisjury utsåg Ylejournalisten Annvi Gardberg som mottagare av årets Topeliuspris. Styrelsemedlemmarna
Åsa Thodén och Mikael Sjövall deltog i prisjuryns möte. Förbundets ordförande Mikael
Sjövall överräckte priset till Annvi Gardberg i samband med seminariet Mediespråk som
ordnades ombord på Viking Lines fartyg 17-19 januari 2019. Vi beviljade sex stipendier till
journaliststuderande som deltog i seminariet Mediespråk tack vare ekonomiska understöd
från Svenska folkskolans vänner.
Den 11 februari behandlade styrelsen bokslutet inför årsmötet, ett nytt digitalt
bokningssystem för Estholmen, ett förslag på nya spelregler för Topeliuspriset, upplägget för
Hangöseminariet och vårens verksamhet.
Årsmötet ordnades den 23 maj i SFV-huset G 18 på Georgsgatan 18 i Helsingfors.
Styrelsemedlemmarna Jennifer Snårbacka och Helena von Alfthan avtackades och till nya
styrelsemedlemmar valdes Gerd-Peter Löcke och Karita Lehikoinen-Stedt. Årsmötet tillsatte
en arbetsgrupp som fick i uppgift att förnya Publicistförbundets stadgar.
Styrelsen förnyade rutinerna, principerna och prissättningen för uthyrningen av förbundets
stugor på Estholmen under våren 2019 på initiativ av styrelsemedlemmarna Johanna
Eurakoski och Mikael Martikainen. Det nya bokningssystemet har stabiliserat hyresintäkterna
och effektiverat besättningsgraden för Estholmens stugor. I maj anlitades Tim Calonius och
Daniel Ohlsson som disponenter för Estholmen under årets sommarsäsong. Den 21-22
september ordnades ett talko på Estholmen med ett tiotal deltagare. Den röda stugan fick ny
brädfodring, en ny dörr installerades, landgången till bryggan förnyades, en ny boj
införskaffades, och vita villans och röda stugans fönsterkarmar restaurerades.
Den 29 augusti ordnades ett styrelsemöte i Kajsaniemi. Styrelsen var inte beslutsför
eftersom endast fyra styrelsemedlemmar deltog. Styrelsen diskuterade höstens verksamhet
och Hangöseminariet.
Årets Hangöseminarium ordnades i samarbete med Hangö sommaruni den 7-8 september
med Agneta Sjöblom och Niclas Erlin som kursledare. Seminariets presentationer hölls av
Simon Huldén från Journalistförbundet, Mats Nylund från Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund samt journalisterna Michaela von Kügelgen (frilans), Annvi Gardberg från Yle,
Helen Kurri från Östnyland, Isa Mårtenson från YleX3M och Dan Lolax från Kommuntorget.

Programmet inkluderade även ett besök till Hangötidningen med reportern Johanna
Lindholm som värd. Ett tjugotal personer deltog i årets Hangöseminarium.
I oktober träffade förbundets ordförande Mikael Sjövall ordförande Jarmo Mäkelä på
organisationen Reportrar utan gränser för att diskutera ett tätare samarbete och gemensam
verksamhet.
På styrelsemötet den 5 november utsågs Janne Strang till kommunikationsansvarig och
Magnus Hertzberg till medlemssekreterare. Styrelsen utsåg därtill en arbetsgrupp som ska
utarbeta ett utkast till nya stadgar för förbundet. Till arbetsgruppen valdes Janne Strang,
Mikael Sjövall och Linus Lång som bereder frågan inför nästa årsmöte.
I november träffade förbundets ordförande Mikael Sjövall Svenska folkskolans vänners
ordförande Wivan Nygård-Fagerudd för att diskutera SFV:s ekonomiska uppbackning av
Publicistförbundets verksamhet.
Publicistförbundets julfest ordnades den 3 december på restaurang Faro i Gräsviken. På
programmet fanns bland annat reportern Mikael Schulmans klassiska frågesport.
Styrelsemedlemmarna Janne Strang och Mikael Sjövall representerade Publicistförbundet i
den prisjury som i december 2019 utsåg HBL-reportern Wilhelm Kvist till mottagare av
Topeliuspriset 2020. Priset överräcktes på Publicistförbundets och Svenska folkskolans
vänners gemensamma seminarium om yttrandefrihet som ordnades den 14 januari 2020 på
G18 i Helsingfors.

