Årsmøte 2009
Årsmøtet ble avholdt i Stortingets kjellerstue, 17. november kl. 19.30, i etterkant av et
debattmøte om sosiale medier. Innkallingen og dagsorden ble godkjent av de
fremmøtte medlemmene.
Til behandling forelå:

Sak 1. KONSTITUERING
Til møteleder ble foreslått Kjetil Bragli Alstadheim 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 2008-2009
Presselosjens årsmøte 18.november 2008 gjorde følgende valg:
Leder: Kjetil Bragli Alstadheim, Dagens Næringsliv
Nestleder: Elisabeth Skarsbø Moen, VG
Kasserer: Eirik Ramberg, NRK
Styremedlem: Berit Almeningen, Nettavisen (Kommunal Rapport fra nyttår)
Styremedlem: Irene Halvorsen, Dagsavisen
Første vara: Kjetil Løset, TV 2
Andre vara: Tron Strand, Bergens Tidende
Revisor:
Terje Valestrand (Bergens Tidende)
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap:
Geir Helljesen (NRK)
Festkomitè:
Kjell Werner (ANB), Veslemøy Lode (Dagbladet) og Stål Talsnes (TV 2).

Jury Toleranseprisen:
Marie Simonsen (Dagbladet), Ottar Julsrud (Norpress), Stein Kåre Kristiansen (TV 2)
Valgkomitè:
Aslak Eriksrud (TV 2), Tore Gjerstad (Dagbladet) og Gunn Kari Hegvik (VG).

MEDLEMSTALL:
Pr. 1.november 2009 har Presselosjen 270 betalende medlemmer, en økning fra 260
medlemmer på samme tidspunkt i 2008. Styret har hatt som ambisjon å sikre at
medlemstallet står i samsvar med meienes behov for regelmessig besøk i Stortinget.
Det kreves 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.
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 behandlet noen saker i denne perioden.
Bloomberg News og Teknisk Ukeblad har fått innvilget medlemskap i Presselosjen i
det siste året.

PRESSELOSJENS NETTSTED.
Nettstedet www.presselosjen.no ble etablert høsten 2006 for å gi lett tilgang til
informasjon om Presselosjen både til medlemmer, medlemsbedrifter og andre
interesserte. Styret mener nettsiden fungerer etter hensikten.
Styret har også en e-postliste for å formidle informasjon direkte til medlemmene.
Styret har fått henvendelser fra aktører som er interessert i å få formidlet invitasjoner
og lignende via e-postlisten. Styret har sagt nei til å bruke den til annet enn å sende ut
informasjon fra presselosjen selv.

ØKONOMIEN.
Økonomien er nå god. Det er ikke behov for økning i kontingenten. Styret går inn for
å videreføre egenandelen ved årets julebord på samme nivå som i fjor.

STORTINGET.
Forholdet til Stortingets presidentskap og administrasjon har stort sett vært
konfliktløst i perioden.
9. november sendte styret et brev til Stortingets presidentskap for å protestere mot et
forslag om å gi hjemmel for fortsatt å unnta dokumenter fra Stortingets
utredningsseksjon fra innsyn. Stortinget vedtok nye regler for dokumentinnsyn i
mars 2009. Disse reglene ga ikke hjemmel for å nekte innsyn i utredningsseksjonens
dokumenter. Presidentskapet foreslo å innføre en slik hjemmel. Presselosjens styre
klaget på at saken ikke var bedre utredet, viste til at dokumenter fra den tilsvarende
utredningsseksjonen i den svenske Riksdagen er offentlige og at en hjemmel for
unntak vil være i strid med hovedprinsippet i Offentlighetsloven. Også Norsk
Redaktørforening og Norsk Presseforbund skrev brev til Stortinget om saken. Den
nye hjemmelen ble vedtatt av Stortinget mot Venstres stemmer.

TOLERANSEPRISEN.
Presselosjens toleransepris ble delt ut til generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk
Presseforbund i forbindelse med julebordet i desember 2008.

EKSTERN VIRKSOMHET.
Presselosjens leder var til stede ved minnehøytideligheten ved Journalists Memorial i
Washington DC i mars. Der ble Dagbladets reporter og presselosjens styremedlem
Carsten Thomassen og 61 andre journalister som døde på jobb i 2008, minnet.
Presselosjen bidro i år som i fjor i forbindelse med et kurs om politisk journalistikk
som Høyskolen i Oslo arrangerte på Stortinget.

KONTAKT MED MEDLEMMENE.
I etterkant av fjorårets årsmøte arrangerte presselosjen et medlemsmøte om politiske
skandaler.
Presselosjens julemiddag ble tradisjonen tro avholdt i desember med sedvanlig stor
oppslutning fra medlemmene. Innføringen av egenandel hadde ingen merkbar effekt
på deltagelsen.
Stortingets sikkerhetsseksjon arrangerte brannvernkurs for presselosjens
medlemmer i februar. Oppmøtet var svært tynt.
I mars arrangerte presselosjen i samarbeid med Norsk Presseforbunds
offentlighetsutvalg et møte på Stortinget om åpenhet og innsyn.
Etter stortingsvalget i september arrangerte presselosjen i samarbeid med Oslo
redaktørforening et ettervalgsmøte om mediedekningen av valgkampen.

10. november arrangerte presselosjen en godt besøkt mottagelse for nyvalgte
representanter på Stortinget.

Sak 3. ØKONOMI
Det ble redegjort av kasserer for presselosjens økonomi som er god. Styret gjorde opp
regnskapet for 2008-2009, som viser et overskudd på 55.811,37 for årsmøteperioden.
Regnskapet viser en beholdning på kr. 315.755,79. Kasserer gjorde oppmerksom på at
en del utgifter som mottagelse for nye representanter først vil komme på regnskapet
for neste driftsår.
Toleranseprisen ble som det fremkommer av årsberetningen utdelt. Prisen har en
kontobeholdning på 61.052.
Begge regnskapene er godkjent av årsmøtevalgt revisor. Revisors beretning ble også
referert. Årsregnskapene ble dermed godkjent.
Styret hadde under dette punkt på dagsorden fremmet et forslag. "Styret foreslår at
det i 2010 utbetales et styrehonorar på kroner 2000 til elder og kasserer. Det er på
samme nivå som i 2009".
Det ble reist spørsmål ved om honorarene er for små og bør økes. Det ble også stilt
spørsmål ved hvor lenge honorarene har stått uendret. Tidligere leder Alf Bjarne
Johnsen opplyste at honorar til leder hadde vært høyere, men ble satt ned av hensyn
til den økonomiske situasjonen i et år med noe anstrengt økonomi. Tidligere kasserer
Irene Halvorsen opplyste at deler av det som tidligere var honorar nå brukes til å
betale for ekstern bistand ved fakturering av medlemmer.
Leder Kjetil Bragli Alstadheim opplyste at honoraret ikke er økt av regnskapstekniske
årsaker, da høyere honorar utløser plikt både til å betale skatt og arbeidsgiveravgift.
Det ble fremsatt forslag om at diskusjonen om honorar nevnes i protokollen, men at
styrets forslag vedtas. Det nyvalgte styret skal undersøke nivåene for skatte- og
arbeidsgiveravgiftsplikt frem mot neste årsmøte, som på selvstendig grunnlag vil fatte
avgjørelse om honorarene skal endres, og om det i så fall skal skje med
tilbakevirkende kraft.

Sak 4 VALG
Gunn Kari Heggvik presenterte valgkomiteens innstilling. I fjor var det flere
endringer, men foran årets årsmøte hadde hele styret takket ja til gjenvalg.
Valgkomiteen fremmet derfor forslag om følgende:
Leder: Kjetil Bragli Alstadheim, Dagens Næringsliv
Nestleder: Elisabeth skarsbø Moen, VG

Kasserer: Eirik Ramberg, NRK
Styremedlemmer: Irene Halvorsen, Dagsavisen
Berit Almeningen, Kommunal Rapport
Første vara: Kjetil Løset, TV 2
Andre vara: Tron Strand, Bergens Tidende
Revisor: Terje Valestrand, Bergens Tidende
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Geir Helljesen,
pensjonistmedlem
Festkomite: Kjell Werner, ANB
Stål Talsnes, TV 2
Veslemøy Lode, Dagbladet
Jury Toleranseprisen: Pernille Huseby, Nationen
Gerhard Helskog, TV 2 - NY
Hege Ulstein, Dagavisen - NY
Ingen ba om ordet til forslagene om valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Leder foreslo gjenvalg på den sittende valgkomite. Komiteen har bestått av: Aslak
Eriksrud (TV 2), Tore Gjerstad (Dagbladet) og Gunn kari Hegvik (VG).
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtet ble hevet kl. 19.05.
Oslo 23. november 2009
Kjetil Løset
Referent

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).

