Årsmøte 2006
Årsmøtet ble avholdt i Stortingets kjellerstue, 9. november kl. 18. Dagsorden ble
godkjent, men selv om innkalling var gjort i samsvar med vedtektene og tidligere
praksis, ble det uttrykt ønske fra medlemmer om bedre innkalling.
Til behandling forelå:

Sak 1. KONSTITUERING
Til møteleder ble foreslått Alf Bjarne Johnsen, og referent Kjetil Løset.

Sak 2. ÅRSBERETNING
Følgende beretning ble lest opp. Det var ingen merknader og beretningen ble
godkjent av årsmøtet.
STORTINGETS PRESSELOSJE - STYRETS BERETNING 2005-2006
Presselosjens årsmøte 22.november 2005 gjorde følgende valg:
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
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)
Revisor: Terje Valestrand (Bergens Tidende)
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Geir Helljesen (NRK)
Valgkomitè: Anne Weider Aasen (TV 2), Aslak Eriksrud (VG), Tore Gjerstad
(Dagbladet).

MEDLEMSTALL:
Pr. 1.november 2006 har Presselosjen 252 betalende medlemmer, en nedgang fra
290 medlemmer i 2004/2005. Styret har hatt som ambisjon å redusere
medlemstallet til å stå i samsvar med de som har behov for regelmessig besøk i
Stortinget. Det kreves søknad fra ansvarlig redaktør eller annen redaksjonsleder, og
styret har bare unntaksvis gitt redaksjonene adgang til å øke sitt antall medarbeidere
med adgangstegn til Stortinget.
Ambisjonen om å redusere medlemstallet har vært så "vellykket" at medlemssvikten
nå slår direkte inn i Presselosjens økonomi. Se nærmere omtale senere.
Leder og/eller kasserer foretar den løpende inn- og utmelding av medlemmer og
rapporterer endringer til Stortinget. Når nye redaksjoner eller frilansmedlemmer skal
tas opp, behandles disse søknadene i styret. I disse sakene forsterkes styret med et
medlem oppnevnt av Norsk Presseforbund. Presseforbundets valgte representant i
perioden har vært NJs generalsekretær Jahn Arne Olsen.
Appellutvalget som behandler klager fra medier som får avslag på søknad om
medlemskap, består av: Per Edgar Kokkvoll og Nils E. Øy oppnevnt av Norsk
Presseforbund, og Geir Helljesen, som er valgt av Presselosjens årsmøte.
Appellutvalget har ikke hatt møter eller saker til behandling i 2005-2006.
Følgende nye mediebedrifter har fått innvilget medlemskap i Presselosjen i perioden:
VG Multimedia. LO Media. TV2 Radio (på vegne av Kanal 24). Nynorsk Pressekontor.

PRESSELOSJENS NETTSTED.
Våt gamle nettsted falt sammen i 2005. Styret orienterte årsmøtet i fjor om at man
ønsket å utvikle en bedre og driftssikker hjemmeside for å bedre medlemskontakten.
Styret tok kontakt med Norsk Journalistlags samarbeidspartner Idium AS for å få
registrert nettstedet presselosjen.no. Styret ønsket en portalløsning som vi selv kan
oppdatere og drifte i størst mulig grad - med muligheten for å nå alle medlemmer og
andre interesserte via et nyhetsbrev.
Ut fra den første kontakten med Idium satte styret av en foreløpig økonomisk ramme
på 30 000 kroner. Da Idium la fram sitt forslag til kontrakt, hadde beløpet mer enn
doblet seg. Etter forhandlinger og uttrekk av tjenester vi mente at vi ikke trengte, kom
det siste anbudet fra Idium på 42 650 kroner, pluss driftskostnader år 1 og 25 pst
moms. Totalt har nettløsningen kostet Presselosjen kr 59 987, 50, som er langt over
det opprinnelige budsjettet.
Planen nå er å gjøre nettstedet tilgjengelig for medlemmene i forbindelse med
årsmøtet.

ØKONOMIEN.
Samtidig med at nettløsningen kom på plass, konstaterte styret at medlemssvikten
ville gi oss nær 30 000 kroner i sviktende kontingentinntekter, altså et totalt avvik fra
forrige driftsår på ca 79 000 kroner i negativ retning.
Styret satte umiddelbart i verk tiltak for å unngå en likviditetskrise:
Festkomiteen får et totalt budsjett på kr 150 000 å holde seg innenfor. Det er 6 700 kroner lavere enn
totalkostnaden for julebordet i 2005.
Det settes en egenandel på kr 150 pr. medlem og kr 150 pr. ledsager på julemiddagen. De drøyt 20
inviterte gjestene vil selvsagt ikke bli avkrevd noen egenandel. Med samme deltagelse som på
julemiddagen i fjor, vil dette gi 23 100 kroner i egenbetaling, og dermed vil kostnaden for julemiddagen
bli et netto utlegg fra presselosjens kasse på 127 000 kroner.
Disse tiltakene gir styret en restlikviditet fram til neste kontingentinnkreving på ca 45 000 kroner. Dette
vil være tilstrekkelig til å betale driftsutgiftene for nettportalen, 13 350 kroner, normale
årsmøtekostnader og faglig aktivitet. Det nye styret må etter årsskiftet vurdere om det skal holdes en
felles styremiddag før eller etter at ny kontingent er på konto senvinteren 2007

Presselosjens styre har pådratt seg varig høyere faste kostnader på to områder:
a) Drifting av nettstedet som vil koste 13 500 kroner inkl moms pr. år.
b) Et profesjonelt system for innkreving av kontingent med KID nummer, som flere
av medlemsbedriftene har insistert på at vi måtte sørge for. Det vil koste ca 5 000
kroner pr. år.
Styret vil også foreslå for årsmøtet at kontingenten økes fra 700 til 800 kroner i 2007.

STORTINGET.
Forholdet til Stortingets presidentskap og administrasjon har vært konfliktløst i
perioden. Nytt adgangsreglement medfører ingen endringer for pressens
arbeidsvilkår. I samråd med Pressefotografenes Klubb har Presselosjen akseptert at
det ikke lenger kan fotograferes fra galleriets første benk i Stortinget, etter episoder
med fotoutstyr som har falt ned i salen.

OFFENTLIGHET I REGJERINGEN.
Presselosjens styre har hatt kontaktmøte med statssekretær Thorbjørn GiæverEriksen og rådgiver Mina Gerhardsen på SMK om offentlighet i regjeringsapparatet.
Tema var bl.a. statsministerens og statsrådenes tilgjengelighet for media.
Presselosjen tok også opp kapasitetsproblemene i elektronisk postjournal.
Regjeringen har senere bestemt at nettportalen til postjournalene skal fornyes og
gjøres bedre tilgjengelig.

TOLERANSEPRISEN.
Presselosjens toleransepris er ikke utdelt siden 2004. Den er heller ikke forutsatt å
deles ut hvert år, men når komiteen mener det finnes verdige mottagere.

KONTAKT MED MEDLEMMENE.
I etterkant av fjorårets årsmøte arrengerte presselosjen et debattmøte om
"Sløvebakken" og journalistiske utfordringer knyttet til den nye situasjonen med en
flertallsregjering.
Presselosjens julemiddag ble tradisjonen tro avholdt i desember med sedvanlig stor
oppslutning fra medlemmene. Styret har nå vedtatt å innføre en egenandel på
høstens julemiddag.

Sak 3. REGNSKAP
Det ble redegjort av kasserer for presselosjens økonomi som er anstrengt. Styret
gjorde opp regnskapet for 2005-2006, som viser et underskudd på 79 370,60 for
årsmøteperioden.
Driftsunderskuddet skyldes at etableringen av nettsted ble vesentlig dyrere enn
forutsatt, men nettstedet vil forbedre kontakten med medlemmene, og dermed også
ivareta ønsket om bedre informasjon fra styret, blant annet innkalling til årsmøter og
andre arrangementer. Ideelt sett burde den reelle kostnad vært forelagt årsmøtet.
Medlemsbedriftene har også satt frem krav om KID-nummer på utsendte giroer, som
har ført til at presselosjen har måttet innhente ekstern hjelp.
Styret mener at de igangsatte tiltak for å rette opp økonomien har vært nødvendige.
Ingen toleransepris er delt ut, og det er derfor små endringer på denne konto.
Revisors beretning ble også referert. Ingen ba om ordet og styrets foreslag om at
årsmøtet godkjenner årsregnskapet ble vedtatt.

Sak 4 KONTINGENTØKNING
Styret fremmet følgende forslag:
"Medlemskontingenten til Stortingets Presselosje økes fra 700 til 800 kroner fra
2007."
Styret begrunner kontingentøkningen med foreningens dårlige likviditet. Ellers vises
det til at kontingenten sist ble endret i 1991. Kontingentøkningen som foreslås er 14
prosent, mens prisstigningen i perioden har vært 37,4 prosent.

Ingen ba om ordet og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 VALG
Anne Weider Aasen presenterte valgkomiteens innstilling. Da verken leder eller
nestleder ønsket gjenvalg, var valgkomiteens forslag til nytt styre for Stortingets
presselosje slik:
Leder: Kjetil Bragli Alstadheim, Dagens Næringsliv
Nestleder: Line Torvik, VG (ny)
Kasserer: Irene Halvorsen, Dagsavisen
Styremedlemmer: Solveig Rud, Aftenposten
Kjetil Løset, TV 2
Første vara: Eirik Ramberg, NRK
Andre vara: Carsten Thomassen, Dagbladet (ny)
Revisor: Terje Valestrand, Bergens Tidende
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Geir Helljesen, NRK
Festkomite: Elisabeth Skarsbø Moen, VG
Kjell Werner, ANB
Stål Talsnes, TV 2
Veslemøy Lode, Dagbladet (ny)
Jury Toleranseprisen: Pernille Huseby, Nationen (ny)
Ottar Julsrud, Norpress
Stein Kåre Kristiansen, TV 2
Ingen ba om ordet til forslagene om valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Avtroppende leder foreslo gjenvalg på den sittende valgkomite. Komiteen har bestått
av: Anne Weider Aasen (TV 2), Aslak Eriksrud (VG) og Tore Gjerstad (Dagbladet).
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Avtroppende leder Alf Bjarne Johnsen takket deretter av etter fire år med å peke på et
godt samarbeid med Stortingets presidentskap, hvor man har fått forståelse at klager
må tas med den enkelte redaksjon og ikke presselosjens styre. Han pekte på
diskusjonen om pressens adgangsforhold, som viser viktigheten av en fungerende
presselosje.
Deretter ble lederklubba overrakt den nye lederen Kjetil Bragli Alstadheim som
takket for valget, og takket av Alf Bjarne Johnsen og Ingvild Jensen som trer ut av
styret.
Årsmøtet ble hevet kl. 18.45.
Deretter fortsatte presselosjen med debattmøte om Muhammed-karikaturene, med et
panel bestående av Vebjørn Selbekk (Magazinet), Bjørgulv Braanen (Klassekampen),
Per Edgar Kokkvold (Presseforbundet) og Gunnar Stavrum (Nettavisen), ledet av
Trude Teige (TV 2).
Oslo 16. november 2006
Kjetil Løset
Referent

