REFERAT ÅRSMØTE I STORTINGETS
PRESSELOSJE 17. NOVEMBER 2014
STED: STORTINGET, MØTEROM S-447, KL. 18.00
1. Konstituering
Møtet utsett til kl 18:15 grunna statsbudsjettforhandlingar.
Innkalling godkjent
Tron Strand valgt til møteleiar og Ingunn Solheim referent.

2. Årsmelding.
STYRETS BERETNING 2013-2014 (november 13-november 14)
Presselosjens årsmøte 28. november 2013 gjorde følgende valg:
Leder: Tron Strand (Bergens Tidende) - Ny i dette vervet
Nestleder: Karen R. Tjernshaugen (Aftenposten) - Ny i dette vervet
Kasserer: Mats Rønning (NTB) - Ny i dette vervet
Styremedlem: Christiane Jordheim Larsen (Nationen) - gjenvalg
Styremedlem: Kjetil Løset (TV 2) - gjenvalg
Første vara: Ingunn Solheim (NRK) - ny
Andre vara: Lars Joakim Skarvøy (VG) - ny
Revisor: Terje Valestrand, Bergens Tidende
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Solveig Ruud,
Aftenposten
Festkomite:
Kjell Werner, ANB
Veslemøy Lode, Dagbladet
Stål Talsnes, TV2

Valgkomité:
Tore Gjerstad, leder (Dagens Næringsliv), Katrin Hellesnes (NRK) og Alf Bjarne
Johnsen (VG).
MEDLEMSTALL:
Pr 28.oktober 2014 har Presselosjen 296 registrerte medlemmer. Det er en liten
økning fra 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.
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 å få adgang for enkeltoppdrag.
Medlemskap i presselosjen skal derfor forbeholdes de som har behov for løpende
kontakt med Stortinget, slik vedtektene beskriver.
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.
Appellutvalget, som behandler klager fra medier som får avslag på søknad om
medlemskap, har bestått av Per Edgar Kokkvold og Nils E. Øy (oppnevnt av Norsk
Presseforbund), og Solveig Ruud, som er valgt av Presselosjens årsmøte.
Appellutvalget har ikke behandlet noen saker i denne perioden.
PRESSELOSJENS INFORMASJONSARBEID.
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 kontinuerlig oppdatert medlemsliste, nyheter fra styrets arbeid og
formidler annen relevant informasjon for 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 mener vi har lykkes godt med dette, eksempelvis med
stadig påfyll av både historiske og ferske bilder fra arbeidet på Stortinget.
ØKONOMIEN.
Økonomien er god, men det ble likevel et ganske betydelig driftsunderskudd. Det
skyldes delvis at arrangementskostnadene for julebordet har økt, og delvis vårt
arrangement for nye stortingsrepresentanter, og som finner sted hvert fjerde år.
Selv om presselosjens kontantbeholdning er solid, er ikke driftsunderskudd på rundt
50.000 kroner ønskelig. Festkomiteen er bedt om å redusere kostnadene for
julebordet, og arbeider med det.
Kontingenten i Stortingets presselosje har, siden 2005, stått stille på 800 kroner.
Utviklingen i økonomien vil avgjøre om styret neste år vil foreslå en
kontingentøkning for årsmøtet. Det avgjørende for styret er å ha økonomisk
handlingsrom til å oppfylle ambisjonen om noen flere faglige arrangementer.
Styret har vedtatt å øke egenandelen ved årets julebord med 50 kroner - til 300
kroner. Ordningen med at alle som har valgte verv i presselosjen slipper å betale
egenandel på julebordet, er avviklet.
STORTINGET
Samarbeidet med Stortingets presidentskap har vært svært beskjedent det siste året,
og har bestått av to møter på stortingspresident Olemic Thommessens kontor. Det er
avtalt ett møte i halvåret, og ellers ved behov.
Forholdet til administrasjon har vært preget av diskusjonen om nytt fotoreglement,
samt en rekke større og mindre saker relatert til adgangsreglement og eventuelle
brudd på og forståelsen av dette.
Administrasjonen oversendte i mai 2014 forlag til nytt fotoreglement til presselosjens
styre for uttalelse. Forslaget inneholdt, slik styret vurderte det, en rekke
problematiske punkter. Forslaget ble fulgt opp skriftlig og i møter med
stortingsdirektør Ida Børresen.
Leder kontaktet Norsk Redaktørforening ved generalsekretær Arne Jensen. Norsk
Redaktørforening og Stortingets presselosje sendte et felles høringsbrev om forslaget.
Forslaget ble kraftig omarbeidet etter våre innspill, og da Stortingets presidentskap
vedtok det nye fotoreglementet, ble det modifisert på ytterligere noen punkter.
Stortingets presselosje synes regelverket, slik det ble vedtatt, er akseptabelt. Våre
brev til Stortinget er vedlagt årsmeldingen. (vedlegg 1 og 2).
Fotoreglementet er lagt ut på våre hjemmesider.

Vi har, både på generelt grunnlag og overfor enkelte av våre medlemmer,
understreket at det er viktig å følge og respektere adgangsreglementet. Styret
understreker at dette er viktig, for at vi i fremtiden skal kunne opprettholde de frie og
gode arbeidsbetingelser i Stortinget.
Etter initiativ fra Stortingets administrasjon, sa styret seg enig i et prosjekt for
oppussing av pressesenteret i andre etasje. Styret sendte melding til alle som hadde
innredet senteret med personlige eiendeler mv om at det skulle ryddes innen midten
av juni. Styret hadde så dugnad hvor resten av pressesenteret ble ryddet. Mye ble
kastet, noe ble tatt vare på. Styret valgte Kjetil Løset som vår kontaktperson til
administrasjonen i forbindelse med ombyggingen.
Vi ble lovet at pressesenteret skulle stå ferdig til Stortingets åpning. Det var nesten
ferdig, og fullt mulig å arbeide i. Noen småting gjensto, som plassering av tv-skjermer
som gjør det mulig å følge Stortingets forhandlinger, samt løpende nyhetsdekning på
en rekke tv-kanaler.
Styret har utarbeidet ordensreglement for pressesenteret. Det sentrale er at det ikke
er anledning til å ha private gjenstander der, eller reservere arbeidsplasser over
natten. Reglementet vil bli publisert på våre hjemmesider og er vedlagt årsmeldingen.
(vedlegg 3)
Som en følge av Stortingets oppussing i 1.etasje, mistet presselosjens medlemmer
garderobeplassen. Det vil bli plassert stumtjenere i pressesenteret, samt at våre
medlemmer henstilles om å bruke felles garderobe i inngangspartiet på Løvebakken.
Det gjelder særlig på vinterstid når medlemmene kler seg tungt for å håndtere
bitende kulde her langt mot nord.
Losjens styre ved Kjetil Løset (TV2) arbeider for bedre lysforhold i Vandrehallen, slik
at behovet for å ta med lysutstyr til Stortinget blir redusert.
Stortingets administrasjon har bedt journalistene om ikke å slå seg til Vandrehallen
og nærmest lage kontor der papir osv. flyter.
Styret er i dialog med Stortinget om medias arbeidsforhold i forbindelse med
gjennomføring av møter i Stortingets utvidete utenriks- og forsvarskomité (DUUFK).
Styret er varslet om at det vil bli foretatt en gjennomgang av sikkerheten i
stortingsbygningen, i lys av internasjonale terrorhendelser og det generelle
trusselbildet. Dette vil høyst sannsynlig bli et sentralt tema for styret i 2015.
PRESSELOSJENS HISTORIE.
Presselosjens arkiv er overlatt til Riksarkivet. De tidligere lederne Alf Bjarne Johnsen
og Elisabeth Skarsbø Moen tilrettela dokumentene for Riksarkivet. Ved opprydding
på pressesenteret dukket det opp noe annet materiale, som også vil bli overlevert
Riksarkivet.

KONTAKT MED MEDLEMMENE.
Det meste av kontakten med medlemmene foregår gjennom nettsiden, facebooksiden
og ved direkte kontakt på Stortinget.
I forbindelse med fjorårets årsmøte ble det avholdt debattmøte på Litteraturhuset
med temaet: "Åpenhet og karantene for makteliten". I panelet: Beate Nossum (First
House), Abid Raja (Venstre), Kristin Halvorsen (SV) og Michael Tetzschner (Høyre).
Debatten ble ledet av Aslak Bonde.
Presselosjens julemiddag ble tradisjonen tro avholdt i desember med sedvanlig stor
oppslutning fra medlemmene.
Det er besluttet å avholde et debattmøte i midten av januar 2015 om vilkårene for
politisk journalistikk, med et medie-Norge i økonomisk krise.

Sak 3: Økonomi.
Forslag:
Styret foreslår at det i 2014 utbetales et styrehonorar på kroner 2000 kroner til leder
og til kasserer. Det er på samme nivå som i 2013.
Regnskap publiseres på vår hjemmeside før årsmøtet, og det vil bli varslet på vår
Facebook-side Regnskap og revisorberetning fremlegges på årsmøtet

Sak 4: Valg.
Valgkomiteens innstilling (legges frem på møtet).
Innstilling fra styret til valg på ny valgkomite for 2014-2015;
Valgkomiteen gjenvelges
Tore Gjerstad, leder (Dagens Næringsliv).
Katrin Hellesnes (NRK).
Alf Bjarne Johnsen (VG).
Endringsforslag: Driftsunderskotet blir nedjustert til kr 40 000, jf oppdatert
balanse.
Godkjent

3. Rekneskap og økonomi
Godkjent

4. Val
Presentasjon av valkomiteen si innstilling v/Tore Gjerstad.
Valkomiteen innstiller på at styret held fram med desse medlemmene for 2014/2015:
Leiar: Tron Strand, BT
Nestleiar: Karen Tjernshaugen, Aftenposten
Kasserar: Mats Rønning, NTB
Styremedlem: Kjetil Løseth, TV2
Styremedlem: Ingunn Solheim, NRK
Første vara: Lars Joakim Skarvøy, VG
Andre vara: Marie Melgård, Dagsavisen (NY)
Revisor: Terje Valestrand, BT
Representant i appellutvalget for medlemskap: Solveig Ruud, Aftenposten
Festkomitè
Leiar: Kjell Werner, ANB
Medlem: Stål Talsnes, TV2
Medlem: Astrid Randen, NRK
Innstilling einstemmig godkjent.
Styret innstilte på at valkomiteen held fram. Komiteen består av desse medlemmene:
Tore Gjerstad, Dagens Næringsliv
Alf Bjarne Johnsen, VG
Kathrin Hellesnes, NRK (NY)
Innstilling einstemmig godkjent.

