
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE i STORTINGETS PRESSELOSJE 2017 

Sted: Stortinget møterom S-447 (i Stortingsbygningen) 

Tid: Mandag 26. februar 2018 klokken 17.00 

 

Sak 1: Konstituering 

Til stede ved møtestart var 14 stemmeberettigede medlemmer.  

Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble sendt ut til alle medlemmer på e-post 5. februar. 16. februar ble 
styrets forslag til nye vedtekter, revisors rapport og regnskapet for 2017 ettersendt.  

Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

Valg av møteleder 
Styret innstilte Tron Strand som møteleder.  
Vedtak: Tron Strand ble enstemmig valgt som møteleder. 

Valg av referent 
Styret innstilte Lars Joakim Skarvøy som referent. 
Vedtak: Lars Joakim Skarvøy ble enstemmig valg som referent. 

 

Sak 2 Styrets beretning. 

Styrets leder, Tron Strand, refererte for årsmøtet styrets beretning for perioden. 
Beretningen er inntatt her: 

Styrets årsmelding 2017 (desember 2016 - 31.12.2017 
 
Presselosjens årsmøte 5. desember 2016 gjorde følgende valg: 
 
 
Leder: Tron Strand (Bergens Tidende) - gjenvalg 
Nestleder: Karen R. Tjernshaugen (Aftenposten) - gjenvalg 
Kasserer: Mats Rønning (NTB) - gjenvalg 
Styremedlem: Ingunn Solheim (NRK) - gjenvalg 
Styremedlem: Kjetil Løset (TV 2) - gjenvalg 



Første vara: Lars Joakim Skarvøy (VG) - gjenvalg 
Andre vara: Marie Melgård (Dagsavisen) - gjenvalg 
 
 
Revisor: Kirsten Karlsen, Dagbladet 
 
 
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Alf Bjarne Johnsen, VG 
 
 
Festkomite: Kjell Werner (ANB), Stål Talsnes (TV2),  Astrid Randen (NRK) (ny) 
 
 
Valgkomité: Tore Gjerstad, leder (Dagens Næringsliv), Katrin Hellesnes (NRK) og 
Berit Strøyer Aalborg  (Vårt Land). 
 
 
Medlemstall: 
 
Pr 31.12. 2017 har Presselosjen 313 registrerte medlemmer. Det er fem færre enn i 
fjor. Styret har hatt som ambisjon å sikre at medlemstallet står i samsvar med 
medienes behov for regelmessige besøk i Stortinget. 
Medlemskap krever søknad fra ansvarlig redaktør eller annen redaksjonsleder. Styret 
har vært restriktiv med å innvilge medlemskap til tilkallingsvikarer og midlertidig 
ansatte med korte kontrakter eller små stillingsbrøker. Likeledes til publikasjoner som 
er rettet mot spesifikke politiske temaer, da disse kan få adgang til Stortinget 
gjennom dagskort ved debatter det er aktuelt å dekke, eller gjennom avtaler med de 
representantene de ønsker å komme i kontakt med. 
 
Stortinget ber om biografiske opplysninger for våre medlemmer, både ved fornyelse 
av kort og ved opptak av nye medlemmer. Det inkluderer fødselsdato, jobbadresse, 
epost og telefon. Presselosjen må også, ved fornyelse av kort, bekrefte overfor 
Stortinget at det enkelte medlem fortsatt skal være medlem. Det er derfor innført en 
rutine om at en avdelingsleder/redaktør må bekrefte at vedkommende fortsatt skal 
være medlem. Samlet har dette medført et betydelig merarbeid for leder som i 
praksis håndterer alle saker om medlemskort. 
 
 
Stortinget har nå fulgt en trend, laget nytt design, også for adgangskortene. Det 
innebærer at alle medlemskort skal fornyes i første del av 2018, med felles 
utløpsdato i mars 2020. Da ligger det til rette for en mer rasjonell ordning. 
 
 
Av sikkerhetsgrunner ønsker Stortingets administrasjon å ha færrest mulig kort i 
omløp og Stortingets presselosje har forståelse for dette argumentet. 
Adgangsreglementet gjør det enkelt for journalister med pressekort å få adgang for 
enkeltoppdrag. Medlemskap i presselosjen skal derfor forbeholdes de som har behov 
for løpende kontakt med Stortinget, slik vedtektene beskriver. 



 
 
De siste årene har styret måttet håndtere medlemskapssøknader fra ulike aktører, og 
som har stilt styret overfor vriene vurderinger. Derfor tok styrets leder høsten 2015 
initiativ til en gjennomgang av vedtektene. En ny medievirkelighet med flere 
frilansere, bloggere og medier, som er etablert utenfor tradisjonelle mediehus, gjør 
dette påkrevet. Arbeidet er nå avsluttet. Styret vil fremme forslag om nye vedtekter 
på årsmøtet. Vedtektene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Journalistlag, Norsk 
Presseforbund og Norsk Redaktørforening. 
 
Når nye redaksjoner eller frilanser skal tas opp, behandles søknadene i styret. I disse 
sakene forsterkes styret med et medlem oppnevnt av Norsk Presseforbund. I oktober 
2015 ble sekretariatsleder Torbjørn Brenna i NJ utnevnt av NP. Han er erstattet av 
NJ-leder Hege Iren Frantzen.  Appellutvalget, som behandler klager fra medier som 
får avslag på søknad om medlemskap, har bestått av generalsekretærene Arne 
Jensen (Norsk Redaktørforening) og Elin Floberghagen (Norsk Presseforbund), ved 
siden av presselosjens representant Alf Bjarne Johnsen (VG). Appellutvalget har ikke 
behandlet noen saker i denne perioden. 
 
 
Presselosjen og informasjon 
 
Nettstedet www.presselosjen.no ble etablert høsten i 2006 for å gi lett tilgang til 
informasjon om presselosjen både til medlemmer, medlemsbedrifter og andre 
interesserte. Siden har hatt oppdatert medlemsliste, nyheter fra styrets arbeid og 
formidlet annen relevant informasjon til medlemmene. Styret har også opprettet en 
egen facebookside for presselosjen, som gjør det lett å følge arbeidet vårt. Denne 
bruker vi også til å informere våre medlemmer. Det arbeides kontinuerlig med å 
forbedre informasjonen til våre medlemmer og innholdet på sidene. 
  
Styret har besluttet å lage en ny løsning for presselosjen.no. Vår leverandør sluttet 
på et tidspunkt å vedlikeholde nettstedet, og det har ligget nede store deler av året. 
Arbeidet med det nye nettstedet er i full gang, men fortsatt gjenstår en del arbeid før 
siden igjen blir tilgjengelig. 
 
Presselosjens leder har gjennom året holdt flere foredrag, blant annet for ukrainske 
parlamentarikere på studietur i Norge. Lederen reagerte i desember 2016 med et 
tilsvar på en kommentar fra Sven Egil Omdal som mente presselosjen burde 
skamme seg, noe det ikke var noen grunn til. Senere på året ble lederen intervjuet 
ved flere anledninger angående #metoo og artikler om politikere som viste til 
ubehagelige møter med journalister. Presselosjen har ikke registrert noen klager på 
medlemmer eller andre journalister for slik adferd på Stortinget.  
 
 
Økonomi 
 
Økonomien i Stortingets presselosje er god. Kontantbeholdningen er solid. Det gir 
romslighet med tanke på nye arrangementer. Kontingenten i Stortingets presselosje 
har, siden 2005, stått stille på 800 kroner. Økonomien er så god i øyeblikket at det 



heller ikke nå vil bli foreslått en kontingentøkning for årsmøtet. 
 
 
Stortinget 
 
Samarbeidet med Stortingets presidentskap har igjen vært svært beskjedent. Det er 
avtalt ett møte i halvåret, og ellers ved behov. Ingen møter er avholdt. Det kan tolkes 
som at pressen og presselosjen for tiden ikke har noen konflikter med 
presidentskapet.  
Samarbeidet med administrasjon og direktør Ida Børresen har også vært fredelig. En 
del småsaker er tatt opp på møter med Stortingets stadig voksende 
kommunikasjonsavdeling, men det har ikke vært saker som har gjort det nødvendig 
med høynivåmøter. 
Styrets leder har det siste året ikke fått noen klagesaker mot medlemmer i 
presselosjen, men ble orientert om en klage direktør Ida Børresen rettet mot VG. 
Intervjuet gjaldt håndteringen av overskridelsene for rehabilitering og utbygging av 
Stortinget. VG avviste de vesentligste anførslene fra Børresen.  
Styret understreker likevel at det er viktig å følge og respektere adgangsreglementet. 
Dette er viktig, for at vi i fremtiden skal kunne opprettholde frie og gode 
arbeidsbetingelser i Stortinget. 
Pressesenteret fungerer greit. Det er fortsatt ingen løsning på det innmeldte behov 
for et rom hvor journalistene i pressesenteret uforstyrret kan ta telefonsamtaler. 
Forholdet er igjen tatt opp med administrasjonen.  
Stortingets administrasjon har bedt journalistene om ikke å slå seg til Vandrehallen 
og nærmest lage kontor der papir osv. flyter. Stortinget har varslet at det kommer et 
eget reglement for vandrehallen. Det er ikke utformet med tanke på pressen alene, 
men for alle som ofte er i vandrehallen. Det vurderes også å etablere en intervjusone 
for tv i det gamle postrommet ved vandrehallen, samt klesknagger mv i lagerrom hvor 
særlig fotografer mellomlagrer utstyr.  
 
 
Sommeren 2015 ble Stortingets skallsikring styrket, blant annet med sluser på 
Løvebakken. Alle medlemmer av presselosjen har egen kode knyttet til 
medlemskortet og kan bruke slusene. 
 
 
Kontakt med medlemmene 
 
 
Stortingsseminaret 
 
For tredje år på rad arrangerte presselosjen og Stortinget sammen et stort seminar. 
Den 4.mai fra 12.00 - 16.30 samlet vi en rekke paneldeltakere og rundt 90 påmeldte i 
Lagtingssalen på Stortinget. 
Den røde tråden i årets seminar var valg 2017. 
Stortingets direktør Ida Børresen og presselosjens leder ønsket velkommen. Frithjof 
Jacobsen (VG) var engasjert som ordstyrer. 
 
 



Vi innledet med to av Norges fremste spesialister på meningsmålinger. Poll of polls’ 
Johan Giertsen og styrets egen Kjetil Løset som også jobber for TV2. De svarte på 
om vi kan stole på meningsmålingene og om mediene bruker målingene på en 
edruelig måte.  
 
Deretter overtok ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg som fortalte hvordan de 
nyetablerte faktasjekkerne i faktisk.no skulle arbeide med valget. 
 
Så ble det politikk. Debattleder Marianne Johansen (DN) stilte passelig impertinente 
spørsmål om det mest sannsynlige alternativet til den sittende regjeringen. Panelet 
besto av Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Trine Skei Grande (V), Rasmus Hansson 
(MdG), Kirsti Bergstø (SV), Hadia Tajik (Ap) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) 
 
Stortingets åpne data – bruk og potensiale 
Magnus Eide, seniorrådgiver i seksjon for digital kommunikasjon på Stortinget, 
snakket så om Stortingets åpne data; bruk og potensiale.  
Deretter ble det diskutert hvordan valget skulle vinnes i sosiale medier. 
Her deltok Camilla Ryste (Ap), Rune Alstadsæter (H) og Espen Teigen (Frp). 
 
Så var det omvendt spørretime hvor en rekke sentrale politikere stilte skarpe 
spørsmål til et redaktørpanel med Thor Gjermund Eriksen (NRK), Olav T. Sandnes 
(TV2) Gard Steiro (VG) og Trine Eilertsen (Aftenposten). 
Arrangementet ble som sedvanlig avsluttet med en mottakelse presidentskapet 
inviterte til. Stortingspresident Olemic Thommessen holdt tale. Det ble servert tapas 
og vin. 
  
Styret mener disse seminarene har vært svært vellykkede, og vil arbeide med et nytt 
seminar i april/mai 2018. 
 
Arrangement for nye stortingsrepresentanter 
 
Den 24. oktober inviterte Stortingets presselosje egne medlemmer og nyvalgte 
representanter til sosialt samvær og løssluppen informasjon om seg selv og sitt virke 
på Stortinget.  
110 personer var påmeldt og oppmøtet var meget bra. 
 
Presselosjens leder ønsket velkommen. Deretter ledet Ingunn Solheim (NRK og 
styret) en debatt/meningsutveksling om medienes rolle og arbeid på Stortinget. I 
panelet satt stortingsrepresentant Tina Bru (H), Kjetil Bragli Alstadheim (DN), samt 
Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy (VG) 
 
Etter en times program, inviterte presselosjen til tapas, øl, vin og/eller mineralvann. 
Stortingets kjøkken serverte utmerket mat, og praten gikk på en løssluppen måte. 
Arrangementet ble tatt godt imot og må betegnes som meget vellykket. Det anbefales 
at dette gjentas om fire år.   
 
Vedtak: Styrets beretning ble tatt til orientering uten merknader. 



3. Regnskap og økonomi 

Kasserer Mats Rønning redegjorde for den økonomiske situasjonen og regnskapet 
for utgående periode (se vedlegg).  

Tron Strand refererte revisor Kirsten Karlsens beretning (se vedlegg). I sin beretning 
drøfter revisor muligheten for økt egenandel på julebordet, blant annet ved å peke på 
at alkohol til maten er inkludert i egenandelen. Styrets leder forklarte at styret så langt 
ikke er kjent med at det har vært uheldige eller problematiske situasjoner i 
forbindelse med julebordet, og at styret derfor ikke har sett det nødvendig å øke 
egenandelen.  

Styrets leder la også frem muntlig forslag om å videreføre godtgjørelsen for styrets 
leder og kasserer på 2000 kroner hver.  

Vedtak: Regnskapet for 2016 ble vedtatt uten merknader, revisorrapporten ble 
tatt til orientering og styret får i oppgave å evaluere hva som bør dekke av 
alkohol på presselosjens årsmøte. Godtgjørelsen for leder og kasserer 
videreføres på dagens nivå.  

 

4. Vedtektsendring 

På vegne av styret la Tron Strand frem og redegjorde for forslaget til nye vedtekter. 
Det ble stilt spørsmål knyttet til om formuleringene knyttet til kvalifikasjon for 
pressekort ville kunne utestenge enkelte som i dag er medlemmer, og etter drøftelser 
ble det fremmet forslag om én endring i forslaget. 

Forslag: I §3.1 tredje ledd skal lyde: “Medlemmene må enten kvalifisere for 
medlemskap i en presseorganisasjon tilsluttet Norsk Presseforbund eller ha Norsk 
Presseforbunds pressekort.” 

Vedtak: Forslaget til nye vedtekter, med endring som nevnt over, ble 
enstemmig vedtatt. 

 

5. Valg 



Valgkomiteens leder Tore Gjerstad meldte forfall underveis i møtet, og styrets leder 
refererte derfor komiteens innstilling slik den forelå: 

“Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Presselosjen 

Leder: Mats Rønning - NTB 
Nestleder: Elin Sørsdahl - TV 2 
Kasserer: Lars Joakim Skarvøy - VG 
Styremedlem: Lars Nehru Sand - NRK 
Styremedlem: Sofie Prestegård - Dagsavisen 
1. vara: Arnhild Aass Kristiansen - Dagbladet 
2. vara: Sivert Rossing - Nationen 
 
Revisor: Kirsten Karlsen - Dagbladet 

Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Alf Bjarne Johnsen - VG 

Festkomité: Kjell Werner - ANB, Stål Talsnes - TV 2 og Astrid Randen - NRK.” 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 

Nyvalgt leder Mats Rønning holdt en kort tale, og årsmøtet ble avsluttet klokken 
18.10. 


