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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 Tron Strand som referent. Begge ble valgt. 

Sak 2 Beretning Stortingets presselosje 2011-2012. 

Elisabeth Skarsbø Moen leste årsberetningen. 

STYRETS BERETNING 2011-2012 
Presselosjens årsmøte 30. november 2011 gjorde følgende valg: 
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 

Revisor: Terje Valestrand, Bergens Tidende 

Presselosjens medlem i appellutvalget for medlemskap: Håvard Narum. 

(Fratrådt 6. september da han mistet medlemskap i losjen på grunn av overgang til 
JKL). 

Festkomite: Kjell Werner, Veslemøy Lode og Stål Talsnes 



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

Valgkomite: Gunn Kari Hegvik VG), Aslak Eriksrud (TV 2), Tore Gjerstad (Dagens 
Næringsliv). 

MEDLEMSTALL. 

Pr 14. november 2012 har Presselosjen 255. Det er omtrent som i fjor. 

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 inntil 6. september Håvard Narum, som var valgt av Presselosjens 
årsmøte. 

Appellutvalget har ikke behandlet noen saker i denne perioden. 

I 2012 har styret hatt en sak som handler om hva slags roller medlemmer av losjen 
kan ha ved siden av virket som journalist. Presselosjen skal ifølge vedtektene "ivareta 
de politiske medarbeidernes vilkår i Stortinget". Medlemskap kan gis til "p olitiske 
medarbeidere i medier som er forpliktet av pressens egne retningslinjer". Presselosje-
medlemskap er et arbeidsverktøy og skal ikke brukes til andre formål enn 
journalistiske. Det blir problematisk hvis personer med andre roller enn journalistens 
får adgang til Stortinget via presselosjen. Styret er opptatt av å unngå det. 

PRESSELOSJENS NETTSTED. 

Vi har i inneværende periode oppgradert nettstedet www.presselosjen.no med en 
artikkel om losjens historie, skrevet av Terje Valestrand. Styret er opptatt av at sidene 
skal gi tilgang til informasjon både til medlemmer, medlemsbedrifter og andre 
interesserte. 



Vi legger ut medlemslisten på sidene og arbeider kontinuerlig med forbedring. Styret 
mener imidlertid at det er behov for en enda bedre drift av sidene og anbefaler å 
plassere dette ansvaret tydeligere i neste års styre. 

Historiske bilder vil være av interesse for å bygge ut sidene videre og vi ønsker også å 
få en engelsk versjon som kan benyttes av kolleger i utlandet. 

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. 

Styret har tatt opp den noe lite brukervennlige tilgangen til trådløst nettverk i 
Stortinget. 

Vi har fått tilbakemelding om at dette skal være under utbedring. 

Styrets leder har hatt et møte med Statsministerens kontor som følge av klager fra en 
del medier når det gjelder statsministerens nye form på pressekonferansene. 

De holdes i statsrådssalen, mens de tidligere ble holdt i vandrehallen. Spesielt 
etermediene mener dette skaper uholdbare arbeidsforhold for dem. Dette er blitt 
tydelig formidlet til SMK, men det er lite som tyder på at SMK ønsker å endre praksis. 
Saken ble også tatt opp i Politisk Kvarter i inneværende periode i form av en debatt 
mellom losjens leder og statssekretær Hans Kristian Amundsen. 

EKSTERN VIRKSOMHET. 

Presselosjens leder holdt en presentasjon av losjens historie og arbeid for studenter 
ved Journalistutdanningen ved Høyskolen i Oslo 1. november. 

TOLERANSEPRISEN. 

Presselosjens toleransepris 2011 ble delt ut til Anne Marit Tronvik og imam Senaid 
Koblica. 

KONTAKT MED MEDLEMMENE. 

Kontakten ivaretas først og fremst gjennom losjens nettsider. 

Presselosjens julemiddag i 2011 ble preget av terrorhandlingen 22. juli. 



Leders tale hadde terroren som utgangspunkt og det hadde også Toleranseprisen til 
Anne Marit Trondvik og imam Senaid Koblica. 

Side om side gjennomførte de begravelsen til Bano Rashid på Nestodden 29. juli. 
Rashid var et av de første ofrene etter Utøya-massakren som ble begravet. 

I begrunnelsen fra juryen het det: 

Både Bano og hennes familie var og er et lite stykke at det flerkulturelle og 
flerreligiøse Norge. De ønsket ikke en helnorsk eller en helkurdisk gravferd, ikke enn 
utelukkende kristen eller muslimsk seremoni. De hører hjemme i to kulturer og 
ønsket at Bano skulle minnes slik at denne erkjennelsen kom tydelig fram. 

Sognepresten på Nesodden, Anne Mari Tronvik, fikk på kort varsel innviet en 
muslimsk gravplass på kirkegården. Imam Senaid Kobilica deltok side om side med 
presten. De var sammen inne i kirken, de gikk sammen til den muslimske 
jordpåkastelsen. Seremonien foregikk både i kirkerommet og med en muslimsk 
jordfestelse. Bildet av presten og imamen som fulgte den unge jenta til graven, side 
ved side, gikk verden rundt. Det er et bilde på toleranse og på at trygghet på eget 
ståsted gjør mennesker i stand til å møte annerledes tenkende med åpenhet. Det er 
et bilde som peker framover, som gir håp og som fyller ønsket om mer åpenhet med 
et helt konkret budskap. 

Julemiddagen ble ellers feiret i tråd med tradisjonene og med stor oppslutning fra 
medlemmene. 

Elisabeth Skarsbø Moen Eirik Ramberg 

Leder Kasserer 

Årsberetningen ble godkjent. 

3. Regnskap Stortingets presselosje 2011-2012. 

Eirik Ramberg leste revisorrapport fra revisor Terje Valestrand og gjennomgikk 
hovedtrekkene i regnskapet for perioden 31. oktober 2011 - 31. oktober 2012. 

Økonomien i presselosjen er god med kr 350 058,08 på konto pr. 31. oktober 2012. 

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 

Styret foreslo å videreføre honorarene til leder og kasserer på samme nivå som i 2012. 
Dette ble vedtatt av årsmøtet. 

4. Regnskap Toleranseprisen. 

Regnskapet for Presselosjens toleransepris ble gjennomgått. 



Elisabeth Skarsbø Moen orienterte om at Toleranseprisens midler er brukt opp, det 
er bevilget penger fra Stortingets presselosje for å dele ut årets pris. Styret ønsker å 
arbeide videre med initiativ til en annen ny pris som verdsetter den journalisten eller 
redaksjonen som ved hjelp av journalistisk virksomhet avslører, påvirker eller endrer 
maktutøvelsen i Norge. 

Styret vil arbeide videre med å konkretisere vedtektene for en slik pris. Prisen er 
tenkt eksternt finansiert. Forslag om å opprette en eventuell ny pris skal utredes i 
kommende styreperiode. 

Regnskapet ble godkjent og orienteringen tatt til etterretning. 

5. Valg. 

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

Gunn Kari Hegvik la frem valgkomiteens innstilling. Den var, som i 2011, feilaktig og 
mangelfull, men ble korrigert av styret og årsmøtet. 

Alle valgene var enstemmige. 

Styret 

Leder: Elisabeth Skarsbø Moen , VG 

Nestleder: Tron Strand, Bergens Tidende 

Styremedlem: Christiane Jordheim Larsen, Nationen (NY) 

Styremedlem: Karen R. Tjernshaugen, Aftenposten (NY) 

Første vara: Kjetil Løset, TV2 

Andre vara: Mats Rønning, NTB 

Revisor: Terje Valestrand, Bergens Tidende 

Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Solveig Ruud, 
Aftenposten 

Festkomite: 

Kjell Werner, ANB 

Veslemøy Lode, Dagbladet 

Stål Talsnes, TV2 



Valgkomite: Gunn Kari Hegvik (VG), Aslak Eriksrud (TV 2), Tore Gjerstad (Dagens 
Næringsliv). 

6. Eventuelt 

Ingen saker 

Blommenholm, 20.12.2012, 

Tron Strand 

 

 

  


