Årsmøte 2005
STORTINGETS PRESSELOSJE
Referat fra årsmøte 22.11.2005
Møtet ble satt kl. 18.04

Pkt 1 Konstituering
Presselosjens leder Alf Bjarne Johnsen satt møtet kl. 18.04. Årsmøtet var innkalt ved
oppslag i Stortinget 20. oktober. Ingen av de fremmøtte hadde innsigelser til
innkallingen. Johnsen fungerte som møteleder, som referent ble foreslått Kjetil Løset.

Pkt 2 Beretning
Den omdelte årsberetning ble opplest og vedtatt.

Pkt 3. Regnskap
Kasserer Irene Halvorsen presenterte regnskapet for årsmøteperioden. Revisor har
godkjent regnskapet uten anmerkninger. Presselosjens økonomi går i pluss. Etter
store restanser på kontingent for et år siden ble det innført purregebyr, som har beret
innkrevingen av kontingent. Etter anmodning fra flere redaksjoner er nå arbeidet
med innkreving av kontingent satt ut, slik at kravene vil bli utsendt med kid-nr.
Dagens økonomi gir rom for å fortsette praksis med mottagelse for nye
Stortingsrepresentanter hvert fjerde år.
Regnskapet til Toleranseprisen viser at avkastningen ikke lenger dekker de reelle
utgifter. Håvard Narum foreslo at man derfor bør vurdere å belaste tegningen som
utdeles til prisvinner på det ordinære budsjettet, slik at prisens levetid kan forlenges.
Alf Bjarne Johnsen opplyste at prisen neppe vil bli utdelt i år, ettersom priskomiteen
ikke har gitt lyd fra seg. Kjetil B. Alstadheim viste til at vår søsterorganisasjon i
Storbritannia deler ut tilsvarende pris til journalister i for eksempel Sudan, og at de
har en egen pris til essay/stilkonkurranse blant skoleelever.
Regnskapet/revisjonsberetningen ble godkjent. Foreslagene vedr. Toleranseprisen vil
bli tatt opp til vurdering av det nye styret.

Pkt 4. Valg
Kathrin Hellesnes la frem valgkomiteens innstilling.
Leder: Alf Bjarne Johnsen, VG

Nestleder: Ingvild Jensen, TV 2 Nettavisen
Kasserer: Irene Halvorsen, NTB
Styremedlem: Solveig Ruud, Aftenposten
Styremedlem: Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv
Første vara: Kjetil Løset, TV 2
Andre vara: Eirik Ramberg, NRK (ny)
Festkomitè: Kjell Werner (ANB), Stål Talsnes (TV 2), Elisabeth Skarsbø-Moen (VG)
Jury Toleranseprisen: Marie Simonsen (Dagbladet), Ottar Julsrud (Norpress), Stein
Kåre Kristiansen (TV 2) - ny.
Revisor: Terje Valestand, Bergens Tidende (ny)
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Geir Helljesen, Nrk.
Alle valg var enstemmig.

Styret foreslo følgende valgkomiè: Anne Weider Aasen (TV 2), Aslak Eriksrud (VG),
Tore Gjerstad, Dagbladet. Valgkomitèen ble enstemmig valgtIngen tok ordet til eveltuelt.
Årsmøtet ble hevet kl. 18.24, og etterfulgt av debattmøte "Sløvebakken" - om den nye
situasjonen som har oppstått etter at vi har fått flertallsregjering.
Oslo, 24. 11.2005
Kjetil Løset
Referent

