
  

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET STORTINGETS PRESSELOSJE 2021 

Sted: Teams 

Tid: Mandag 15. mars klokken 20.00 

  

Sak 1: Konstituering 

Med på møtet var 16 stemmeberettigede medlemmer.  

Innkallingen ble godkjent. 

Mats Rønning ble valgt til møteleder og Bibiana Dahle Piene referent. 

Sak 2 Styrets beretning. 

Mats Rønning refererte for årsmøtet styrets beretning for perioden. Beretningen er inntatt 
her: 

Styrets årsmelding (Mars 2019 - juni 2020) 

Planene var store for det store jubileumsåret. Det skulle bli markeringer, seminarer, 
bokutgivelse og en stor jubileumsmiddag med gjester fra våre søsterforeninger i Sverige og 
Danmark. 

Koronapandemien satte en stopper for mange av disse planene og bidro til at vi måtte 
nedskalere andre. Men mye ble gjennomført – noe vi kommer tilbake til i beretningen. 

Unntaksåret 2020 førte til at fjorårets årsmøte ble utsatt fra mars til juni. Den opprinnelige 
årsberetningen ble derfor oppdatert foran det utsatte årsmøtet. Det gjør at det kan bli 
overlapping enkelte steder i årets beretning, som altså vil ta utgangspunkt i tida etter forrige 
årsmøte. 

 

Presselosjens årsmøte 17. juni 2020 gjorde følgende valg: 

Leder: Mats Rønning – Dagbladet (gjenvalg) 

Nestleder: Marie Melgård – Dagens Næringsliv (ny) 

Kasserer: Sivert Rossing – Trønder-Avisa (gjenvalg) 

Styremedlem: Lars Nehru Sand – NRK (gjenvalg) 

Styremedlem: Oda Leraan Skjetne – VG (opprykk fra 1. vara) 

1. vara: Bibiana Dahle Piene – NTB (gjenvalg) 



2. vara: Mads Fremstad – TV2 (ny) 

Revisor: Geir Strand – Sunnmørsposten (gjenvalg) 

Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Alf Bjarne Johnsen – VG 
(gjenvalg) 

Festkomité: Kjell Werner - ANB, Stål Talsnes - TV 2 og Arnhild Aass Kristiansen - Dagbladet. 
(gjenvalg) 

Valgkomité: Tore Gjerstad, leder (Dagens Næringsliv), Katrin Hellesnes (NRK) og Berit 
Strøyer Aalborg  (Vårt Land). Alle gjenvalgt. 

Medlemstall: 

Per 26. februar 2021 hadde presselosjen 286 medlemmer. Det er 25 flere enn ved 
opptellingen foran årsmøtet i mars i 2020. Av medlemmene er 200 menn og 89 kvinner. I fjor 
var andelen kvinner 89 mot 172 menn. I 2019 var tallene 93 mot 178. 

I 2021 er kvinneandelen på 31 prosent. I 2020 og i 2019 var kvinneandelen rundt 34 
prosent.  

Målsetningen som presselosjen mener redaksjonene burde bidra til, nemlig å øke andelen 
kvinner innen politisk journalistikk, er med andre ord ikke innfridd. Det er tilfeldige 
svingninger fra år til år, men presselosjen bør likevel må diskutere hvordan vi kan bidra til å 
øke kvinneandelen, selv om hovedansvaret må sies å ligge hos de enkelte redaksjonene.   

Medlemstallet varierer noe gjennom kalenderåret. Ikke minst kommer det inn- og utmeldinger 
ved faktureringen til redaksjonene.  

Styret har 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.  

Også i år har styret i presselosjen behandlet søknader fra redaksjoner som tidligere ikke har 
hatt medlemskap i presselosjen. Ingen av disse søknadene har foreløpig resultert i opptak av 
nye redaksjoner. 

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. Praksisen 
innebærer en relativt streng kontroll med medlemsmassen vår, samtidig som det medfører 
merarbeid for leder, som i praksis håndterer alle saker om medlemskort. 

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. 



Når nye redaksjoner eller frilanser skal tas opp, behandles søknadene i styret. I disse sakene 
forsterkes styret med et medlem oppnevnt av Norsk Presseforbund, nemlig 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 presselosjens representant Alf 
Bjarne Johnsen (VG).  

  

Presselosjen og informasjon 

Presselosjen holder kontakt med medlemmene via epost og Facebook. I tillegg har styret 
fullført en ny løsning for nettstedet www.presselosjen.no. Styret har fremdeles som ambisjon 
å forbedre informasjonsflyten til våre medlemmer. 

Det har vært et hektisk år for presselosjen, av to grunner: Korona og 100-årsjubileum. Det 
har vært stadige møter med Stortinget om nye og skjerpede smitteverntiltak gjennom året. 
Presselosjen har kommet med innspill og bidratt til å gjøre beslutningene kjent for 
medlemmene.  

Styret har også kommet med innspill og bidratt i dialogen med flere partier knyttet til 
avviklingen av landsmøtene. Dette var et omfattende og tidkrevende arbeid, men det er viktig 
å understreke at vi ikke har hatt noen avgjørende innflytelse på selve valget av løsning. På 
slutten av året ble det iverksatt et arbeid for å samle erfaringer rundt avviklingen av 
landsmøtene for å kunne gi partiene en samlet tilbakemelding i forkant av årets 
landsmøtesesong. Arbeidet er ikke ferdigstilt. 

Informasjon til medlemmene er også blitt gitt jevnlig i forbindelse med jubileumsmarkeringen 
og bokutgivelsen i året som er gått. Presselosjens leder og nestleder er i løpet av året blitt 
intervjuet av bransjemedier i forbindelse med koronasituasjonen, nytt midlertidig presserom i 
lagtingssalen, 100-årsjubileet, Stortingets nedstenging på nyåret, om overganger fra 
journalistikk til rådgiverstillinger i politiske partier og om åpenhet i folkevalgte organer. 

Presselosjens leder har sammen med styremedlem Lars Nehru Sand også dette året hatt en 
samling med journaliststudenter ved OsloMet. I år ble dette møtet avholdt digitalt.  

Økonomi 

Økonomisk ble 2020 et år med aktivitet over gjennomsnittet for presselosjen. Det skyldes i all 
hovedsak jubileumsbok og markeringen av jubileet i oktober 2020. Totalt ble det brukt 
187.000 kroner på de to formålene. Da er 30.000 kroner i støtte til trykk av jubileumsboka 
trukket ifra.  

Inntektene gjennom året har ellers vært fra medlemskontingenter. Det ble ikke gjennomført 
vanlig julebord.  

Vi gikk inn i året med en saldo på 602.000, og avsluttet året med en saldo på 454.000. 
Forskjellen skyldes i all hovedsak at regningen for julebordet i 2019 ble betalt i januar 2020 
(ca 164.000 kr). 

Samarbeidet med Stortinget 

Samarbeidet med Stortinget har vært godt og innholdsrikt i året som er gått, ikke minst om 
100-årsjubileet. En egen fotoutstilling fikk stå på Eidsvolls plass gjennom sommeren, og 
Stortinget bidro også med fotografer og teknisk bistand slik at vi kunne overføre 
jublieumsmarkeringen på Sentralen høsten 2020.  



Dialogen har ellers vært preget av smittesituasjonen. Alle særlige tiltak som er truffet når det 
gjelder adgangsbegrensninger, avstandskrav og øvrige anmodninger om å vektlegge 
smittevernhensyn fra Stortingets side, er tatt i tett dialog med presselosjen. 

Det har under året vært stadige endringer i disse reglene, for eksempel når det gjelder bruk 
av munnbind. I det praktiske arbeidet har problemer oppstått ved avvikling av 
pressekonferanser og høringer, der det er krevende å opprettholde avstandskravet. 

Med noen unntak som er blitt løst der og da, har tilbakemeldingene fra Stortinget om hvordan 
smittevernet er blitt ivaretatt av pressen, vært gode. Det er presselosjens inntrykk at 
medlemmene stort sett mener smittevernet er tilfredsstillende ivaretatt på Stortinget. For 
styrets del har arbeidet stort sett handlet om å få tiltakene balansert opp mot kravene som 
stilles til redaksjonell dekning av arbeidet på Stortinget. 

Fra medlemmenes side kom det konkrete tilbakemeldinger på at smittevern ikke ble godt nok 
ivaretatt under Tangen-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Stortinget har på sin 
side strammet inn på muligheten for pressemøter i vandrehallen, men også utvist fleksibilitet 
med tanke på å ta i bruk tilstøtende lokaler samt å fjerne møbler. Lengst gikk Stortinget da 
det i praksis ble stengte dører i en møtefri uke i slutten av januar. Presselosjen ble orientert 
om dette og anmodet medlemmene om å følge anbefalingene, men ga samtidig uttrykk for at 
dette måtte være absolutt siste utvei. Presselosjen ba videre om at tiltaket begrenset seg til 
en uke og uttrykte tydelig både overfor Stortinget og i mediene hvor problematisk det er at 
nasjonalforsamlingen stenger dørene midt i en pågående krise. 

Presselosjen vil berømme Stortinget for fleksibiliteten som ble utvist da lagtingssalen 
midlertidig er omgjort til presserom. Dette har gjort det mulig for flere journalister og 
fotografer å arbeide fra Stortinget, når plassbegrensningene gjør presserommet for trangt. 

Presselosjen er svært positiv til at Stortinget ønsker innspill til flere løpende prosesser, både 
når det gjelder adgangsregler og forståelsen av det nye reglementet og i andre spørsmål. 

I denne perioden er det særlig to pågående prosesser som er verdt å nevne, og som 
presselosjen deltar i. Den ene er knyttet til et pågående arbeid som reglementskomiteen 
under Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansens ledelse holder i. Dette handler om å revitalisere 
debatten i stortingssalen og sørge for at forhandlingene i salen får økt oppmerksomhet fra 
presse og publikum. Presselosjen har kommet med skriftlige innspill og deltatt i møte med 
reglementskomiteen. 

Det andre arbeidet handler om åpne data som Stortinget kan gjøre tilgjengelig på nettsidene 
sine, for eksempel statistikk over innlegg, voteringer osv. Det er en mengde informasjon som 
Stortinget samler inn og som kan gjøres til gjenstand for gode redaksjonelle saker, dersom 
forholdene legges til rette for dette. Presselosjen er innstilt på å bidra her også. 

Det har ikke vært større konfliktsaker mellom presidentskapet og presselosjen det siste året. 
Ingen formelle klager på presselosjens medlemmer er blitt fremmet.  

Kontakt med medlemmene og annen aktivitet 

Seminar 

Seminaret som var planlagt avholdt for sjette gang i 2020, ble av smitteverngrunner avlyst.  

Jubileumsutstilling 

Den 19. Juni ble det avholdt en større markering foran Stortinget, på Eidsvolls plass. 
Anledningen var presselosjens 100-årsjubileum. En egen komitè som var sammensatt av 



festkomiteens medlemmer samt presselosjens nestleder Elin Sørsdahl og styremedlem Sofie 
Prestegård bidro sammen med resten av styret til å finne bilder og lage tekst til en 
fotoutstilling som ble stående ute på Eidsvolls plass gjennom sommeren. 

Utstillingen fortalte om presselosjens historie og forholdet mellom pressen og politikerne, 
mellom redaksjonene og de demokratiske institusjonene. Det var en flott utstilling som bidro 
til å skape innsikt, interesse og forståelse for pressens arbeid på Stortinget. Selve utstillingen 
ble åpnet av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen med en markering på Eidsvolls 
plass. 

Markeringen ble ledet av TV 2s Linn Wiik. Arrangementet ble overført på presselosjens 
Facebook-sider og omfattet smakebiter fra Terje Valestrands bok om presselosjens historie, 
tale ved presselosjens leder Mats Rønning og bidrag fra Arne Strand, Kjetil Løset, Sofie 
Prestegård, Elin Floberghagen, Eirik Mosveen - og Siv Jensen. 

Et av årets desiderte høydepunkt var lanseringen av boka “Mellom makten og æren” som 
presselosjens tidligere leder og mangeårige BT-journalist Terje Valestrand har skrevet om 
Stortingets presselosjes historie. 

Interesserte har vederlagsfritt fått tilsendt et eksemplar, og boka har fått en god mottakelse. 
Et restopplag av boka står i pressesenteret på Stortinget. 

Selve lanseringen av boka fant sted den 22. Oktober 2020, på Sentralen i Oslo. 
Arrangementet ble amputert som følge av smittevernreglene, men tillot 75 tilstedeværende 
på faste plasser. Det var lagt opp til enkel servering og tilbakemeldingene i etterkant var 
svært gode. Markeringen ble strømmet. Her gjengis programmet for dagen: 
Program: 
18:00: Velkommen v/ Marie Melgård, nestleder Presselosjen 
18:05: Tale fra Stortingspresident Tone Trøen 
18:15: Bokbad 
«Mellom makten og æren» - Presselosjens historie gjennom 100 år. Bokas forfatter Terje 
Valestrand intervjues av presselosjens leder, Mats Rønning. 
18.45: Alt var bedre før? 
Bokbadet kompletteres med Venstres Trine Skei Grande og Aftenpostens Solveig Ruud, 
om utviklingen av politisk journalistikk og Presselosjens rolle. Var alt bedre før? Og 
hvordan vil ettertiden dømme dagens politiske journalister? 
19.15: Pause 
19.25: Ei nedbemanna, turnustynget, underbetalt og gammal vaktbikkje 
Hva vil medielederne med den politiske journalistikken? Hvorfor blir de politiske 
avdelingene nedlagt - er ikke politikk prioritert? Hvordan står det egentlig til med 
rekrutteringen? Hvorfor mister vi så mange til politikken? 
Ansvarlige fra VG, NRK og TV 2 svarer 
Ordstyrer: Erik Waatland (Medier24 og medlem av presselosjen) 
19.55: Pause 
20.20: Valg 2021 – duell mellom Erna Solberg og Hadia Tajik 
Hva tror statsministerkandidatene blir de store sakene? Hva blir pressens oppdrag dette 
valget? Hvordan blir et koronavalg? 
Ordstyrer: Ingunn Solheim 
Gjester: Erna Solberg, Hadia Tajik 
Ca. 20.50: Spinndoktorene forteller – også om overgangen fra journalistikk til politikk 
Gjester: Jarle Roheim Håkonsen, Rune Alstadsæter, Kjetil Løset og Cato Husabø 
Fossen. 
Ordstyrer: Ingunn Solheim.  



Presselosjens julebord 

Planen var å slå sammen julebordet og jubileumsmarkeringen til en festmiddag på kvelden, 
men smittesituasjonen satte en stopper for dette. Det ble altså ikke avholdt en festmiddag 
eller julebord i 2020. 

Styrets leder redegjorde også kort for arbeidet med å videreføre Ivar Johansens arbeid med 
folkevalgtbasen, slik at kontaktinformasjon til politikere i Stortinget, regjeringen og de største 
byene forblir tilgjengelige for pressen. Dette arbeidet går langs flere spor, og ett av dem 
omfatter en løsning i regi av NTB. Ordet ble gitt til styremedlem Bibiana Dahle Piene, som 
tok opp forslaget om å be NTB om tilgang for en del av presselosjens medlemmer som i 
tillegg til å være testgruppe kan bidra til å fylle på med navn i basen.   

Vedtak: Styrets beretning ble tatt til orientering uten merknader. 

 3. Regnskap og økonomi 

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

Mats Rønning refererte sette-revisor Arnhild Aass Kristiansens beretning (se vedlegg). Hun 
påtok seg revisorjobben på kort varsel i Geir Strands sykefravær.  

Vedtak: Regnskapet for 2020 ble vedtatt uten merknader, revisorrapporten ble tatt til 
orientering. 

4. Valg 

Valgkomiteens leder Tore Gjerstad la fram valgkomiteens innstilling: 

Leder: Mats Rønning – NRK (gjenvalg) 

Nestleder: Marie Melgård – Dagens Næringsliv (gjenvalg) 

Kasserer: Sivert Rossing – Trønder-Avisa (gjenvalg) 

Styremedlem: Bibiana Dahle Piene – NTB (opprykk) 

Styremedlem: Eirik Røsvik – VG (ny) 

1. vara: Arnhild Aass Kristiansen – Aftenposten (ny) 

2. vara: Lars Joakim Skarvøy – TV2 (ny) 

Revisor: Geir Strand – Sunnmørsposten (gjenvalg) 

Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Alf Bjarne Johnsen – VG 
(gjenvalg) 

Festkomité: Runa Fjellanger - VG, Jørgen Gilbrant - Dagbladet og Andreas Lindvåg – Vårt 
Land (alle nye) 



Valgkomiteen: Tore Gjerstad – DN (leder), Katrin Hellesnes (NRK) og Berit Strøyer Aalborg 
(Vårt Land) 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Årsmøtet ble hevet klokken 20.35 


