
Referat fra årsmøte i Stortingets 
presselosje, 28. november 2013 
I forkant av årsmøtet 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. 

Årsmøtet ble kalt inn på Presselosjens nettsider tre uker før møtet ble avholdt, slik 
vedtektene krever. Saksliste og dokumentene til årsmøtet ble gjort tilgjengelig både 
på nettsidene og sendt ut på e-post til medlemmene. Innkallingen og sakslisten ble 
godkjent. 

Saksliste: 

1. Konstituering 

- godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

- valg av møteleder og referent 

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

Sak 2 Styrets beretning. 

Beretningen ble opplest av møteleder. 

STYRETS BERETNING 2012-2013 

Presselosjens årsmøte 16. november 2012 gjorde følgende valg: 

Leder: Elisabeth SkarsbøMoen (VG)- gjenvalg. 

Nestleder: Tron Strand (Bergens Tidende)- gjenvalg. 

Kasserer: Eirik Ramberg (NRK)- gjenvalg. 

Styremedlem:Christiane Jordheim Larsen (Nationen) (Ny). 

Styremedlem:Karen Tjernshaugen (Aftenposten) (Ny). 

Første vara: Kjetil Løset (TV 2) - gjenvalg. 



Andre vara: Mads Rønning (NTB) - 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 

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 2013 har Presselosjen 293 medlemmer, hvilket er en betydelig en 
økningfra i fjor. 

Økningen i antallet medlemmer måsees i lys av at det er valgår. Stortingets 
sammensetning førte til en mindretallsregjering. Som følge av det, er interessen for 
Stortingets arbeid økende. 

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 medåinnvilge medlemskap til tilkallingsvikarer og 
midlertidig ansatte med korte kontrakter eller småstillingsbrøker. Likeledes til 
publikasjoner som er rettet mot spesifikke politiske temaer, da disse kan fåadgang til 
Stortinget gjennom dagskort ved debatter det er aktuelt ådekke, eller gjennom avtaler 
med de representantene de ønsker å komme i kontakt med. 

Av sikkerhetsgrunner ønsker Stortingets administrasjon åha færrest mulig kort i 
omløp og Stortingets presselosje har forståelse for dette argumentet. 

De nye retningslinjene gjør det enklere for journalister åfåadgang 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 påsøknad om 
medlemskap, består av: Per Edgar Kokkvoll og Nils E. Øy oppnevnt av Norsk 
Presseforbund, og Solveig Rud, 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 ågi lett tilgang til 
informasjon om Presselosjen både til medlemmer, medlemsbedrifter og andre 
interesserte. 

Det arbeides kontinuerlig med åforbedre innholdet påsiden og styret mener vi har 
lykkes godt med dette i inneværende år. 

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. 

Siden har også blitt utstyrt med en artikkel om presselosjens historie. 

ØKONOMIEN. 

Økonomien er nå god. 

Styret besluttet å halvere kontingenter for pensjonistmedlemmer, i håp om at flere vil 
betale. 

Det er for øvrig ikke behov for økning i kontingenten. 

Styret går inn for å videreføre egenandelen ved årets julebord på samme nivåsom i 
fjor. 

STORTINGET. 

Forholdet til Stortingets presidentskap og administrasjon har vært preget av 
diskusjonen om nytt adgangsreglement. 

På et tidspunkt i diskusjonen ble det nødvendig å koble inn NJ og NP. Leder har 
også hatt løpende kontakt med Norsk Redaktørforening i denne saken. 

Etter flere møter og brevutvekslinger er presselosjen nå fornøyd med resultatet. 



Styret sendte også et brev til Stortingets direktør som følge av vanskelige 
arbeidsforhold for journalistene i forbindelse med regjeringsforhandlingene i 
oktober. 

Direktøren presiserer i sitt svarbrev hvordan reglementet skal praktiseres, og styret 
opplever at det nå ikke lenger er uklarheter knyttet til dette. 

Begge brevene er vedlagt årsmeldingen. 

Styret ber alle medlemmene våre om åsette seg godt inn i reglementet og tolkningen 
som er gitt i brevet fra direktøren. 

Stortingets administrasjon arbeider med omdisponeringer av rom i Stortinget og 
dette får ogsåfølger for pressens arbeidsforhold. 

Direktøren har hatt et møte med NRK ang TV-studio i kjelleren som ikke er i bruk. 
Denne prosessen håndteres bilateralt av partene. OgsåNTB har en egen prosess 
med Stortinget. 

Administrasjonen mener presserommet bør ryddes og det er losjens styre enig i. 

Det erønskeligåflytte pressens arbeidsplasser nærmere Vandrehallen. 

Når det er påplass, vil det nåværende presserommet avvikles. 

Losjens styre ved Kjetil Løset (TV2) arbeider foråse påbedre lysforhold i 
vandrehallen, slik at behovet foråta med lysutstyr til Stortinget blir redusert. 

Stortingets administrasjon har bedt journalistene omå ikke slåseg til Vandrehallen og 
nærmest lage kontor der papir osv. flyter. 

Det arbeides også med et forslag om åta i bruk området for posthyllene til et sted der 
det kan gjøres intervjuer. 

Journalistene har lenge etterspurt et enklere system for påkobling til trådløst 
nettverk og dette er nå på plass. Det gjenstår fortsatt å få en bedre 
bredbåndskapasitet, som er viktig i og med at de fleste mediehusene nå sender TV. 

TOLERANSEPRISEN. 

Presselosjens toleransepris for 2012 ble delt ut til Anne Sender, leder av det Mosaiske 
trossamfunn. 

Dette er den siste prisen som deles ut og toleranseprisen er nå avviklet i tråd med 
årsmøtevedtak i 2012. 



PRESSELOSJENS HISTORIE. 

Styret har bestemt at presselosjens arkiv skal overlates til Riksarkivet, som ønsker å 
ta imot det. Styret har bedt tidligere leder Alf Bjarne Johnsen og Elisabeth Skarsbø 
Moen om å tilrettelegge dokumentene for Riksarkivet. 

KONTAKT MED MEDLEMMENE. 

Mye av kontakten med medlemmene foregår gjennom nettsiden og facebooksiden. 
Men i år har vi også arrangert flere debattmøter og andre treff. 

I forbindelse med fjorårets årsmøte arrangerte presselosjen et medlemsmøte om 
Finanskrisen i Europa. Møtet var godt besøkt. 

I oktober arrangerte presselosjen en ettervalgsdebatt i samarbeid med Oslo 
Redaktørforening på Stortinget. Rundt 60 personer deltok på møtet og flere av dem 
på middag etterpå. Møtet tok for seg partienes bruk av sosiale medier i valgkampen, 
det ble presentert bestilte ananlyser og målinger og møtedeltakerne ble involvert med 
mentometerknapper. 

6. november i år arrangerte styret en minglefest for nyvalgte stortingsrepresentanter. 
Oppmøtet var stort og arrangementet veldig vellykka. Over 60 personer møtte opp og 
de fleste av disse var stortingsrepresentanter. Stort sett alle de store redaksjonene var 
også representert med sine journalister. 

Styret henstiller til neste års styre om å ta initiativ til flere arrangement som kan være 
uformell møteplasser for stortingspolitikerne og presselosjens medlemmer i 2014. 

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

I juni ble gamle medlemmer av styret, toleransepriskomiteen takket av og nye 
medlemmer av presselosjens styre ønsket velkommen. 

Spørsmål: 

Det ble stilt spørsmål fra Tormod Eitrheim om når man er pensjonist, etter at styret 
gikk inn for å halvere kontingenten for pensjonister. 

Styrets leder svarte at man er å regne som pensjonistmedlem når man ikke lenger er i 
jobb. 

Sak 3: Økonomi. 

Kasserer Eirik Ramberg redegjorde for den økonomiske tilstanden som er god. Det er 
164 føringer i regnskapet, som ble gjort tilgjengelig på nettsidene. Hovedpostene i 
regnskapet ble gjort rede for på årsmøtet. 



Regnskapsåret går fra 31. oktober 2012 - 31. oktober 2013. Hovedpostene ble gjort 
rede for, og ligger på nettsidene. Alle bilag var tilgjengelig på årsmøtet. 

Kasserer redegjorde også for regnskapet til Toleranseprisen. 

Revisjonsberetningen ble lest av revisor Terje Valestrand: 

REVISORRAPPORT 

Til årsmøtet i Stortingets Presselosje 2013. 

På nytt har jeg hatt gleden av å revidere regnskapene for Toleranseprisen og 
Stortingets Presselosje, etter beste evne og forutsetning. Begge regnskap er sirlig ført, 
og gir en forbilledlig oversikt over årets drift. 

Toleranseprisen er i alle henseende konkurs, her er ikke midler til videre drift. Det 
har heller ikke vært meningen. Prisen skulle fases ut i år, samme år som dens 
opprinnelige grunnlegger, Jo Benkow, gikk ut av tiden. 

For Presselosjen er situasjonen stikk motsatt. Her drives det med pent overskudd, og 
man har opparbeidet en betydelig kapital på bok over de senere år, nær 400 000 
kroner. 

Revisor vil her driste seg til å tilrå en mer ekspansiv drift i årene som kommer. Med 
økende medlemstall, fast medlemskontingent og fortsatt egenandel ved julebordet, vil 
beholdningen vokse også i årene fremover. Det kan da ikke være noe mål i seg selv. 

Jeg har ikke funnet noe å påpeke i årets regnskap for Toleranseprisen 
og Presselosjens drift for perioden 31.10.12 til 31.10.13, og anbefaler årsmøtet å 
godkjenne begge. 

Stortinget 15.november 2013 

revisor 

Forslag: 

Styret innstiller på at regnskapet godkjennes. 

Regnskapet er vedlagt sakspapirene for møtet. 

Regnskapet og revisjonsberetningen ble godkjent. 

Forslag: 

Styret foreslår at det i 2014 utbetales et styrehonorar på kroner 2000 
kroner til leder og til kasserer. Det er på samme nivåsom i 2013. 

Ingen innsigelser til forslaget som ble vedtatt. 



Sak 4: Valg. 

Valgkomiteen har bestått av Aslak Eriksrud (TV 2), Gunn Kari Hegvik (VG) og Tore 
Gjerstad (Dagens Næringsliv). Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble lagt frem på 
møtet. 

Leder: Tron Strand (BT) - ny i dette verv 

Nestleder: Karen Tjernshaugen (Aftenposten) - ny i dette verv 

Kasserer: Mads Rønning (NTB) - ny i dette verv 

Styremedlem: Kjetil Løset (TV 2) - gjenvalg 

Styremedlem: Christiane Jordheim Larsen (Nationen) - gjenvalg 

Første vara: Ingunn Solheim (NRK) - ny 

Andre vara: Lars Joakim Skarvøy (VG) - ny 

Valgkomiteens innstilling på revisor: 

Terje Valestrand (BT) 

Valgkomiteens innstilling til festkomité: 

Leder: Kjell Werner (ANB) 

Medlem: Stål Talsnes (TV 2) 

Medlem: Veslemøy Lode (Dagbladet) 

Innstilling fra styret til medlem i appellutvalget: 

Solveig Ruud (Aftenposten) 

Innstilling fra styret til valg på ny valgkomite for 2013-2014: 

Tore Gjerstad, leder (Dagens Næringsliv). 

Katrin Hellesnes (NRK). 

Alf Bjarne Johnsen (VG). 

Alle valg ble foretatt i tråd med innstillingene. 

 



Sak 5: Eventuelt. 

Ingen saker til eventuelt. 

Tron Strand takket av Elisabeth Skarsbø Moen og Eirik Ramberg som går ut av styret. 
De har begge sittet i styret siden 2008. 

Møtet hevet klokken 20. 

Kjetil Løset 

Referent 

  


