
Årsmøte 2011 
Referat Årsmøte, Stortingets presselosje 30. november 2011 

Årsmøtet ble holdt i Stortingets lokaler i Tollbugata 

Sak 1 Konstituering 

Innkalling til årsmøtet ble sendt etter fristen i vedtektene på tre uker. Ingen av de 
tilstedeværende medlemmene hadde innvendinger mot innkallingen eller styrets 
forslag til saksliste. 

Valg av møteleder og referent. Styret innstilte Elisabeth Skarsbø Moen som 
møteleder og Kjetil Løset som referent. Begge ble valgt. 

Sak 2 Årsberetning 

Elisabeth Skarsbø Moen leste årsmeldingen. 

STYRETS BERETNING 2010-2011 
Presselosjens årsmøte 16. november 2010 gjorde følgende valg: 

Leder: Elisabeth Skarsbø Moen, VG 

Nestleder: Tron Strand, Bergens Tidende 

Kasserer: Eirik Ramberg, NRK 

Styremedlem: Berit Almeningen, Kommunal Rapport 

Styremedlem: Irene Halvorsen, Dagsavisen 

Første vara: Kjetil Løset, TV2 

Andre vara: Veslemøy Lode, Dagbladet 

Revisor: Terje Valestrand, Bergens Tidende 

Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Håvard Narum, 
Aftenposten 

Festkomité: Kjell Werner, ANB, Veslemøy Lode, Dagbladet, Stål Talsnes, TV2 

Jury Toleranseprisen: Pernille Huseby, Nationen, Gerhard Helskog, TV2, Hege 
Ulstein, Dagsavisen 



Valgkomité: Aslak Eriksrud, TV2, Tore Gjerstad, Dagbladet, Gunn Kari Hegvik, VG 

MEDLEMSTALL: 

Pr 18. november 2011 har Presselosjen 250 medlemmer, en økning på ett medlem fra 
samme tidspunkt i 2010. Styret har hatt som ambisjon å sikre at medlemstallet står i 
samsvar med medienes 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 Håvard Narum, som er valgt av Presselosjens årsmøte. 
Appellutvalget har ikke behandlet noen saker i denne perioden. 

PRESSELOSJENS NETTSTED: 

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. 

I årsmøteperioden har presselosjen endret kontrakten med leverandøren av 
nettsiden, Idium, for å få en billigere løsning og en løsning som er enklere for styret 
selv å redigere. 

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre innholdet på siden og gjøre den mer 
brukervennlig. Målet er at den skal være konstant oppdatert hva gjelder medlemmer, 
at den oppfattes som nyttig for medlemmene og at den gir innblikk i losjens historie. 
Styret har bedt Terje Valestrand om å skrive en lengre historisk artikkel som skal 
legges ut på siden. Vi ønsker også å gjøre siden tilgjengelig i en engelskspråklig 
versjon slik at den kan komme til nytte for utenlandske journalister på besøk i Norge. 

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 vært konfliktløst i 
perioden. 

I forbindelse med Stortingets minnemarkering etter 22. juli var det tett kontakt med 
Stortingets administrasjon i forhold til ønsker om en viss begrensning når det gjaldt 
pressens bevegelser i forbindelse med Kongens adkomst til Stortinget. Vi opplever at 
Stortinget var lydhør i forhold til ønskene og at samarbeidet gikk godt. 

I forbindelse med enkelte åpne høringer har det vært vanskelige arbeidsforhold for 
journalister. Styret har hatt møte med Stortingets administrasjon om saken og det er 
store forbedringer på gang. 

I høringssalen blir det nå støttebord på stolene, slik at mediene kan skrive fra salen. 
Dette er spesielt ønskelig for de digitale mediene. Det er foreløpig uklart når dette vil 
være på plass, men det er gjort valg av løsning fra Stortingets side. 

Det er gjort endringer når det gjelder AV-utstyr i "mingle"-areal utenfor 
høringsrommene, slik at det nå er lettere å følge TV-sendigene. Det er i tillegg 
installert utstyr for å følge TV-sending utenfor høringsrom 3. 

Stortinget benytter nå i større grad høringsrommene i Stortingskvartalet der det er 
mer plass. Dette vil evalueres løpende, herunder se muligheter for mer permanente 
installasjoner av utstyr for overføring av bilde/lyd. 

Styret har fått en henvendelse med ønsker fra medlemmene om et bedre system for 
nettilgang. Vi arbeider med å løse saken. 

Styret har også tatt grep for at presselosjen skal være fylt opp ved Stortingets offisielle 
åpning, og lyktes i år. Det er viktig at vi er til stede ved slike anledninger. 

22. JULI 

Leder avbrøt ferie og deltok på Stortingets minnemarkering. 

TOLERANSEPRISEN: 

Presselosjens toleransepris for 2010 ble delt ut til Arild Knudsen, leder i foreningen 
for Human narkotikapolitikk. 

KONTAKT MED MEDLEMMENE: 

I forbindelse med fjorårets årsmøte arrangerte presselosjen et medlemsmøte om 
debattprogrammene på de store TV-kanalene. "Hvor ble det av debatten?", var 
overskriften. 



Presselosjens julemiddag ble tradisjonen tro avholdt i desember med sedvanlig stor 
oppslutning fra medlemmene. 

Årsmeldingen ble godkjent med styrets foreslåtte rettelser om at regionavisen heter 
Bergens Tidende, at Håvard Narum jobber i Aftenposten, ikke Dagbladet og at det tas 
inn en setning om deltagelse for styrets elder ved Stortingets minnemarkering. 

Sak 3 Regnskap og økonomi 

Eirik Ramberg leste revisorrapport fra revisor Terje Valestrand og gjennomgikk 
hovedtrekkene i regnskapet for perioden 31. oktober 2010 - 31. oktober 2011. 

Økonomien i presselosjen er god med 328.767,69 på konto pr. 31. oktober 2011. 

Regnskapet for Presselosjens toleransepris ble gjennomgått. 

Begge regnskapene ble godkjent av årsmøtet. 

Styret foreslo å videreføre honorarene til elder o kasserer på samme nivå som i 2011. 
Dette ble vedtatt av årsøtet. 

Sak 4 Valg 

Valgkomiteen har bestått av Gunn Kari Hegvik VG), Aslak Eriksrud (TV 2), Tore 
Gjerstad (Dagens Næringsliv). 

Valgkomiteen var ikke til stede på årsmøtet og styret foreslo at innstillingen ble lagt 
frem av styrets nestleder Tron Strand. Årsmøtet hadde ingen innvendinger. 

Innstillingen fra valgkomiteen var mangelfull g feilaktig, men ble korrigert av styret 
under fremlegelsen. 

Leder: Elisabeth Skarsbø Moen (VG) - gjenvalg 

Nestleder: Tron Strand (Bergens Tidende) - gjenvalg 

Kasserer: Eirik Ramberg (NRK) - gjenvalg 

Styremedlem: Irene Halvorsen (Dagsavisen) - gjenvalg 

Styremedlem: Veslemøy Lode (VG) - NY 

Første vara: Kjetil Løset (TV 2) - gjenvalg 

Andre vara: Mads Rønning (NTB) - NY 

Alle ble valgt enstemmig. 



Deretter ble det foretatt 

Revisor: Terje Valsetrand 

Presselosjens medlem i appellutvalget for medlemskap: Håvard Narum 

Festkomite: Kjell Werner, Veslemøy Lode og Stål Talsnes 

Jury for Presselosjens toleransepris: Pernille Husby (Nationen), Gerhard Helskog 
(TV 2) og Hege Ulstein (Dagsavisen). 

Styret foreslo gjenvalg av valgkomiteen: Gunn Kari Hegvik VG), Aslak Eriksrud (TV 
2), Tore Gjerstad (Dagens Næringsliv). 

Årsmøtet bemerket at valgkomiteen står ansvarlig for å legge frem sin innstilling og 
må møte på neste årsmøte. 

Stortinget, 30. novemer 2011 

Kjetil Løset (referent) 

 

  


