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Sak 1: Konstituering
Godkjenning av innkalling Valg av møteleder. Valg av referent
Innkalling godkjent: Tron Strand valgt til møteleiar. Ingunn Solheim
valgt til referent.

Sak 2 Styrets beretning.
STYRETS BERETNING 2014-2015 (november 14-november 15)
Presselosjens årsmøte 17. november 2014 gjorde følgende valg:
Leder: Tron Strand (Bergens Tidende) - gjenvalg
Nestleder: Karen R. Tjernshaugen (Aftenposten) - gjenvalg
Kasserer: Mats Rønning (NTB) - gjenvalg
Styremedlem: Ingunn Solheim (NRK) - gjenvalg
Styremedlem: Kjetil Løset (TV 2) - gjenvalg
Første vara: Lars Joakim Skarvøy (VG) - gjenvalg
Andre vara: Marie Melgård (Dagsavisen) - ny
Revisor: Terje Valestrand, Bergens Tidende
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Solveig Ruud,
Aftenposten
Festkomite: Kjell Werner, ANB Stål Talsnes, TV2 Astrid Randen, NRK (ny)
Valgkomité: Tore Gjerstad, leder (Dagens Næringsliv), Katrin Hellesnes (NRK) og Alf
Bjarne Johnsen (VG).
MEDLEMSTALL:
Pr 13.oktober 2015 har Presselosjen 317 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.
På bakgrunn av medlemskapssøknader fra ulike aktører, og som stilte styret overfor
vriene vurderinger, tok styrets leder høsten 2015 initiativ til en gjennomgang av

vedtektene. En ny medievirkelighet med flere frilansere, bloggere og medier, som er
etablert utenfor tradisjonelle mediehus, gjør dette påkrevet. Arbeidet er ikke
avsluttet. Det vil være en viktig oppgave for styret å fremme forslag om nye vedtekter
i 2016.
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 søknadene i styret. I disse sakene forsterkes styret med et medlem
oppnevnt av Norsk Presseforbund. I oktober 2015 ble sekretariatsleder Thorbjørn
Brenna i NJ utnevnt av NP, og erstattet da Jahn-Arne Olsen 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. NP utnevnte i oktober
generalsekretærene Arne Jensen (Norsk Redaktørforening) og Kjersti Løken Stavrum
(Norsk Presseforbund) i vervene 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 i Stortingets presselosje er god. Kontantbeholdningen er solid. Det gir
romslighet med tanke på nye arrangementer. Utgiftene har i år stort sett begrenset
seg til julebordet, som i tråd med årsmøtets føringer ble gjennomført til en betydelig
lavere pris enn året før. Kontingenten i Stortingets presselosje har, siden 2005, stått
stille på 800 kroner. Økonomien er så god i øyeblikket at det heller ikke nå vi bli bli
foreslått en kontingentøkning for årsmøtet.
Det vises til at styret i fjor vedtok å øke egenandelen ved julebordet med 50 kroner til 300 kroner. Samtidig ble ordningen med at alle som har valgte verv i presselosjen
slipper å betale egenandel på julebordet, avviklet.
STORTINGET
Samarbeidet med Stortingets presidentskap har vært svært beskjedent det siste året.
Det er avtalt ett møte i halvåret, og ellers ved behov. Samarbeidet med
administrasjon og stortingsdirektør Ida Børresen har vært mer omfattende. I forrige
årsmelding ble det orientert om arbeidet med nytt fotoreglement. Reglementet, slik
det ble vedtatt, kunne styret stille seg bak. Det var da kraftig omarbeidet etter felles

innspill fra presselosjen og Norsk Redaktørforening. I april presenterte
administrasjonen forslag til innstramming av det ferske reglementet. Det gjaldt
særlig fotografering av sikkerhetsinstallasjoner og personell. Igjen var forslagene slik
at vi ikke kunne akseptere de. Og igjen tok vi kontakt med redaktørforeningen for å
kunne samkjøre reaksjoner og innspill. Bakgrunnen for initiativet fra Stortingets
administrasjon var konkrete eksempler på at det var filmet i og laget nyhetsreportasje
fra resepsjonsområdet på Løvebakken, samt filming av sikkerhetspersonell. I et møte
med stortingsdirektør Ida Børresen, ble det oppnådd enighet om å endre forslaget på
flere sentrale punkter. Stortinget valgte å følge våre råd, noe som innebærer at det
ikke ble innført noe absolutt forbud mot fotografering av sikkerhetsinstallasjoner,
men at fotografering av sikkerhetsinstallasjoner ikke skal finne sted uten særskilt
avtale med Stortinget ved direktøren. Stortinget valgte, etter vårt klare råd, å droppe
forslag om at fotografering av politikere, ansatte og besøkende forutsetter avtale om
dette.
Styrets leder måtte også håndtere to klagesaker mot medlemmer fra ett mediehus.
Saken fremsto som alvorlig, etter at den ble tatt opp av stortingsdirektøren i møte
med oss, samt at sekretariat i det berørte partiet og ett medlem av presidentskapet,
også tok opp saken. Det berørte mediet og de innklagede medlemmene tok saken
alvorlig, og skrev en velbegrunnet forklaring om hendelsene. Presselosjen
konkluderte med at saken ikke ga grunnlag for å reise kritikk, og at vi ikke ville
forfølge saken ytterligere. Stortingsdirektør Ida Børresen sa seg enig i vår vurdering.
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 i 2014 enig i et prosjekt for
oppussing av pressesenteret i andre etasje. Enkelte elementer var ikke på plass i fjor.
To fjernsynsskjermer er kommet på plass, samt et låsbart skap hvor PC'er kan lagres
over natten. Plass vil bli tilbudet de redaksjonene/journalistene som oftest bruker
pressesenteret som arbeidsplass. Styret har gjentatt ganger tatt opp med
administrasjonen at det er behov for et rom hvor journalistene i pressesenteret
uforstyrret kan ta telefonsamtaler. Det er vurdert å fjerne en lettvegg i pressesenteret,
slik at vi får tilgang til et tilstøtende møterom som kan brukes til telefonrom. Det er
ikke konkludert i saken.
Stortingets administrasjon har bedt journalistene om ikke å slå seg til Vandrehallen
og nærmest lage kontor der papir osv. flyter.
I løpet av sommeren er Stortingets skallsikring styrket. Det betyr at det er bygget
sluser på Løvebakken. For medlemmer av Stortinget presselosje innebærer dette at
adgangskortet ikke gir direkte adgang ved å taste egen kode. Slusene er forbeholdt
representanter og ansatte. Presselosjens medlemmer vil heretter måtte gå via den
manuelle sikkerhetskontrollen inn på Stortinget. Medlemmer har adgang via alle
Stortingets innganger. Medlemmene må imidlertid forlate Stortinget fra Løvebakken.
Styret er også varslet om at det vil bli foretatt en gjennomgang av sikkerheten i selve

stortingsbygningen, i lys av internasjonale terrorhendelser og det generelle
trusselbildet. Dette vil høyst sannsynlig bli et sentralt tema for styret i 2016.
Styrets leder har bidratt på flere seminarer på Stortinget det siste året. Nevnes kan ett
for russiske journalister arrangert av Barents Press Norge og ett for ukrainske
parlamentsmedlemmer i regi av Stortinget..
PRESSELOSJENS HISTORIE.
I fjor var det meningen at presselosjens arkiv skulle overleveres til Riksarkivet. Styret
er nylig gjort kjent med at det ikke har skjedd. Arkivet er nå tilbakeført til styret. Ved
opprydding på pressesenteret dukket det opp mer materiale, inkludert
styreprotokoller, som også bør overleveres til Riksarkivet. Under oppussingen av
pressesenteret forsvant materialet. Ved siden av styreprotokoller, var det flere eldre
bilder fra pressens arbeid på Stortinget. Materialet er helt nylig gjenfunnet av
Stortinget. Styret ønsker fortsatt å overlevere arkivet til Riksarkivet, men vi vil ta en
gjennomgang av det, ikke minst for å oppdatere vår hjemmeside presselsojen.no med
årsmeldinger mv.. Det øvrige historiske materialet blir tatt vare på.
Styrets leder skrev, i forbindelse med seminaret omtalt under «Kontakt med
medlemmene», en kronikk om behovet for en mer åpenhet rundt arbeidet i den
utvidete utenriks- og forsvarskomiteen. Kronikken ble trykket i Aftenposten.
KONTAKT MED MEDLEMMENE.
Det meste av kontakten med medlemmene foregår gjennom nettsiden, facebooksiden
og ved direkte kontakt på Stortinget.
Torsdag 23. april arrangerte presselosjen, i samarbeid med Stortinget, et omfattende
seminar i Lagtingssalen. Seminaret var godt besøkt, med rundt 70 påmeldte.
Spørretimen som politisk arena og forholdet til presselosjen, ble diskutert etter
innlegg av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, tidligere statsråd og stortingsrepresentant for
Ap, i dag administrerende direktør i Norsk Olje og Gass og Sigbjørn Aanes (H),
statssekretær ved Statsministerens kontor. Saksgang og stortingsspråk ble tematisert
av Svein Egil Utsigt Karlsen, seniorrådgiver i stortingssekretariatet Arbeidet i Den
utvidede utenriks og forsvarskomité (DUUFK) ble debattert etter innlegg av Kjell
Magne Bondevik, tidligere statsminister og stortingsrepresentant (KrF), i dag leder av
The Oslo Center for Peace and Human Rights, samt Jon Bech og Dag Stangnes som er
henholdsvis tidligere og nåværende komitésekretærer i DUUFK. Siste punkt på
seminaret var presselosjens omvendte spørretime. Her fikk en politiker fra hvert parti
stille presselosjens medlemmer spørsmål. Seansen varte nesten en time.
Arbeiderpartiet var eneste parti som ikke stilte. Audun Lysbakken (SV), Trine Skei
Grande (V), Nikolai Astrup (H), Knut Arild Hareide (KrF), Marit Arnstad (Sp),
Gjermund Hagesæter (Frp) og Une Aina Bastholm (MDG) stilte alle og gjorde den
omvendte spørretimen interessant og utfordrende. Seminaret ble avsluttet med at
stortingspresident Olemic Thommessen inviterte til tapas og eplemost i vandrehallen.
Det er verdt å merke seg at Stortingets egne i ettertid kritiserte at det ikke ble servert
vin. Det var altså ikke journalistene som etterlyste alkohol. Styret tar det som et tegn

på at Bob Dylan fikk rett: The times they are a changin' Presselosjens julemiddag ble
tradisjonen tro avholdt i desember med sedvanlig stor oppslutning fra medlemmene.
Styrets beretning ble enstemmig godkjent av årsmøtet

Sak 3: Økonomi.
Kasserer Mats Rønning gikk gjennom Presselosjeons regnskap for 2014-2015:
Stortingets presselosje
Regnskap 31.10.2014 - 31.10.2015
Beholdning 31.10.2013
Bank 354 480,44 354 480,44
INNTEKTER
Kontingent 228 400,00
Egenandel julebord 39 550,00
Administrasjon 287,74
268 237,74
UTGIFTER
Julebord 183 921,00
Faglig virksomhet 9 532,50
Administrasjon 8 224,00
Representasjon 649,00
Refusjon kontingent 3 200,00
- 205 526,50
DRIFT 62 711,24
---------------------------------------------------------------------------

BEHOLDNING 31.10.2015 417 191,68
Oslo 31.10.2015
Mats Rønning
Kasserer

REVISORRAPPORT REGNSKAPSÅRET 31.10.2014 - 31.10.2015
Til Stortingets Presselosje
Nok en gang har jeg hatt glede av å revidere et regnskapsår for Stortingets
presselosje,
etter beste evne og forutsetning. Denne gang har revisor ikke funnet ett eneste punkt
å sette fingeren på.
Som vanlig er regnskapet særdeles oversiktlig og nøye ført, det er en fryd å lese og
revidere.
Presselosjen har en meget god økonomi, kanskje i beste laget for en organisasjon som
ikke skal drive med betydelige overskudd. Det er ikke formålet, Med en beholdning
pâ 417.192 kroner må det være tillatt for revisor å antyde at her kan aktiviteten
utvides. Fortsetter driften som nå, vil Presselosjen neste år sitte med en halv
million kroner i banken, av medlemmenes innbetalte midler. Det kan skape krav om
handling.
En gjennomgang av bilag sett mot bokført regnskap viser ingen feil, og revisor
anbefaler overfor årsmøtet i presselosjen å godkjenne siste års regnskap.
Stortinget 15.11.2015
Terje Valestrand
PS; Revisor lot seg sjarmere av ett bilag; kr 320 for en taxi som transporterte
honoraret
til Upper Ten-gutta i samband med julebordet.. Godtatt under Wil. Med et smil,
ds
Forslag: Styret foreslår at det i 2015 utbetales et styrehonorar på kroner 2000
kroner til leder og til kasserer. Det er på samme nivå som i 2014. Regnskap publiseres
på vår hjemmeside før årsmøtet, og det vil bli varslet på vår Facebookside Regnskap
og revisorberetning fremlegges på årsmøtet
Regnskap og revisorberetning ble enstemmig godkjent av årsmøtet

Sak 4: Valg.
Valgkomiteens innstilling fremlagt på årsmøtet:
Leder: Tron Strand (Bergens Tidende) - gjenvalg
Nestleder: Karen R. Tjernshaugen (Aftenposten) - gjenvalg
Kasserer: Mats Rønning (NTB) - gjenvalg
Styremedlem: Ingunn Solheim (NRK) - gjenvalg
Styremedlem: Kjetil Løset (TV 2) - gjenvalg
Første vara: Lars Joakim Skarvøy (VG) - gjenvalg
Andre vara: Marie Melgård (Dagsavisen) - gjenvalg
Revisor: Kirsten Karlsen, Dagbladet - ny
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Alf Bjarne Johnsen, VG ny
Festkomite: Kjell Werner, ANB Stål Talsnes, TV2 Astrid Randen, NRK
Enstemmig vedtatt
Styrets forslag til valgkomité:
Tore Gjerstad, leder (Dagens Næringsliv) - gjenvalg
Katrin Hellesnes (NRK) - gjenvalg
Berit Strøyer Aalborg (Vårt Land) - ny
Enstemmig vedattt
Stortinget, 15.12.2015
Tron Strand (leder)
Karen M. Tjernshaugen (nestleder)
Mats Rønning (kasserer)
Kjetil Løset (styremedlem)
Ingunn Solheim (styremedlem)

