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Sak.1: Konstituering
Innkallingen godkjennes
Styrets leder velges som møteleder
Styremedlem Sofie Prestegård velges som referent

2. Styrets beretning
2. a Møteleder tok styrets årsmelding (1. januar 2018 - mars 2019) opp til behandling:
Presselosjens årsmøte 26. januar 2018 gjorde følgende valg:
Leder: Mats Rønning - NTB (Nå Dagbladet)
Nestleder: Elin Sørsdahl - TV 2
Kasserer: Lars Joakim Skarvøy - VG
Styremedlem: Lars Nehru Sand - NRK
Styremedlem: Sofie Prestegård - Dagsavisen
1. vara: Arnhild Aass Kristiansen - Dagbladet
2. vara: Sivert Rossing - Nationen
Revisor: Kirsten Karlsen - Dagbladet
Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Alf Bjarne Johnsen - VG
Festkomité: Kjell Werner - ANB, Stål Talsnes - TV 2 og Astrid Randen - NRK.

Valgkomité: Tore Gjerstad, leder (Dagens Næringsliv), Katrin Hellesnes (NRK) og Berit Strøyer Aalborg
(Vårt Land).
Medlemstall:
Pr 19.02.2019 hadde Presselosjen 272 medlemmer. Det er 41 færre enn ved utgangen av 2017.
Medlemstallet varierer noe gjennom kalenderåret. Ikke minst kommer det inn- og utmeldinger ved
faktureringen til redaksjonene. Styret har 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.
Styret har gjennom året behandlet flere søknader fra redaksjoner som tidligere ikke har hatt
medlemskap i presselosjen. Per i dag er ingen av dem blitt opptatt. Den restriktive praksisen er i tråd
med de nye vedtektene som ble vedtatt på årsmøtet i fjor.
Stortinget ber om biografiske opplysninger for våre medlemmer, både ved fornyelse av kort og ved
opptak av nye medlemmer. Det inkluderer fødselsdato, jobbadresse, epost og telefon. Presselosjen
må også, ved fornyelse av kort, bekrefte overfor Stortinget at det enkelte medlem fortsatt skal være
medlem. Det er derfor innført en rutine om at en avdelingsleder/redaktør må bekrefte at
vedkommende fortsatt skal være medlem. Praksisen innebærer en relativt streng kontroll med
medlemsmassen vår, samtidig som det medfører merarbeid for leder, som i praksis håndterer alle
saker om medlemskort.
De aller fleste adgangskort utløper i mars 2020, og da ligger det på nytt an til en større gjennomgang
av medlemslistene.
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
med pressekort å få adgang for enkeltoppdrag. Medlemskap i presselosjen skal derfor forbeholdes de
som har behov for løpende kontakt med Stortinget, slik vedtektene beskriver.
Når nye redaksjoner eller frilanser skal tas opp, behandles søknadene i styret. I disse sakene
forsterkes styret med et medlem oppnevnt av Norsk Presseforbund, nemlig NJ-leder Hege Iren
Frantzen. Appellutvalget, som behandler klager fra medier som får avslag på søknad om
medlemskap, har bestått av generalsekretærene Arne Jensen (Norsk Redaktørforening) og Elin
Floberghagen (Norsk Presseforbund), ved siden presselosjens representant Alf Bjarne Johnsen (VG).
Appellutvalget har i skrivende stund en konkret sak til behandling, som ennå ikke er konkludert.

Presselosjen og informasjon
Presselosjen holder kontakt med medlemmene via epost og Facebook. I tillegg har styret besluttet å
lage en ny løsning for nettstedet www.presselosjen.no, som ble etablert høsten 2006. Arbeidet med
det nye nettstedet er i full gang, og det arbeides kontinuerlig med å forbedre informasjonen til våre
medlemmer.

Presselosjens leder har gjennom året holdt flere foredrag, blant annet for ukrainske parlamentarikere
på studietur i Norge, for Stortingets internasjonale avdeling, for studenter ved Høgskolen i Volda og
studenter ved Oslo Met. Leder har også blitt intervjuet av pressen i forbindelse med flere løpende
nyhetssaker, blant dem Det hvite hus’ inndragning av presseakkrediteringen til CNNs Jim Acosta,
diskusjonen om kjønnsbalansen blant politiske journalister og spørsmålet om forholdet er for tett og
intimt mellom journalister og politikere på Stortinget.
I tråd med intensjonene bak de nye vedtektene er Stortingets presselosje nå for første gang registrert
i Brønnøysundregistrene. Vårt organisasjonsnummer er 920526012.

Økonomi
Økonomien i Stortingets presselosje er god. Kontantbeholdningen er solid. Det gir romslighet med
tanke på nye arrangementer. Kontingenten i Stortingets presselosje har, siden 2005, stått stille på
800 kroner. Økonomien er så god i øyeblikket at det heller ikke nå vil bli foreslått en kontingentøkning
for årsmøtet.

Stortinget
Samarbeidet med Stortingets presidentskap har vært godt, men beskjedent det siste året.
Presselosjens leder hadde 19. april et møte med stortingspresident Tone Trøen. Til stede var også
assisterende stortingsdirektør Kyrre Grimstad og kommunikasjonssjef Siv Nordrum samt Jorunn
Nilsen og Dag Kristoffersen som leder ledelsessekretariatet. Etter en innledning fra presselosjens
leder, sa stortingspresidenten at gjerne vil ha faste møter med oss og slo fast at hun er «svært
opptatt av at Stortinget skal være en åpen og tilgjengelig arena».
Leder flagget blant annet misnøye med at pressen ikke har fått være til stede i presselosjen under
minnetaler, noe Stortinget i ettertid har klargjort at vi har full anledning til.
Det har ikke vært større konfliktsaker mellom presidentskapet og presselosjen det siste året. Ingen
formelle klager på presselosjens medlemmer er blitt fremmet. Enkelte mindre tildragelser knyttet til
bestemte anledninger der presseoppbudet har vært stort foran møterom eller i korridorene, er blitt
løst underveis - i god dialog mellom Stortinget og presselosjens leder.
Et slikt eksempel er en klage fra VG, for måten Stortingets administrasjon tilrettela for mediene under
finanskomiteens møte onsdag 28. februar. I et brev til styret skriver Jorunn Nilsen i
kommunikasjonsavdelingen at administrasjonen ønsket å lage en pool-ordning for NRK, TV 2 og
Scanpix, og at det derfor ikke var plass til andre medier.
Styret uttrykte forståelse for at det i noen situasjoner er nødvendig å benytte seg av muligheten for
en pool-ordning, men har vanskelig for å se at det var den beste løsningen i denne sammenhengen. Vi
oppfordrer Stortingets administrasjon til å kontakte styret i forkant av slike situasjoner for å diskutere
hvilke muligheter som finnes. Leder orienterte Stortingets administrasjon i etterkant om
presseforbundets retningslinjer for pool-ordninger.
Det har gjennom året vært avholdt to møter mellom presselosjen og stortingsdirektør Marianne
Andreassen. Her har flere viktige spørsmål blitt diskutert. Fra presselosjens side har vi gjennom hele
året pekt på nødvendigheten av å få på plass bedre fasilitieter for telefonsamtaler i pressesenteret.
Dialogen er løfterik, og det er gitt signaler om at det vil bli innkjøpt to moderne, lydtette og ventilerte

telefonbokser. Presselosjen har også fått på plass et låsbart arkivskap til pressesenteret samt
opprettholdt dialogen om å gjøre om omdelingssenteret i vandrehallen til et mindre “TV-studio”, med
fastmontert kamera for direkteoverføring til redaksjonene.
Presselosjen har også vært i dialog med Stortinget om praksisen i forbindelse med 17. mai, men
foreløpig er tilbakemeldingen at presselosjens medlemmer heller ikke denne dagen kan ta med seg
gjester - selv om dette har vært praksis i mange år. Samtalene om dette er ikke avsluttet.
Stortinget har også gjentatt overfor presselosjens leder og bedt ham innskjerpe overfor medlemmene,
at det presselosjens medlemmer ikke har adgang til trimrom og garderoberg i kjelleren.
På nytt er det fra Stortingets side reist spørsmål ved hvordan adgangsreglementet skal tolkes.
Stortingsdirektøren mener det er riktig å klargjøre hva slags adgang journalister og fotografer har til
det som forstås som Stortingets fellesarealer. Presselosjen er bedt om å komme med et forslag til
hvordan reglene bør være og deretter gå i dialog med presidentskapet. Den jobben har vi påtatt oss.
Utgangspunktet er å kodifisere dagens praksis, som enkelt sagt gir oss adgang til hele Stortinget og
alle Stortingets bygninger, men som setter som forutsetning at man ikke går inn på kontorer og
møterom uten å avtale eller spørre først.
Målsetningen er å ferdigstille dette arbeidet i løpet av noen måneder.
De nye lokalene i Prinsens gate er tatt i bruk i løpet av året som har gått. Da det viste seg at
presselosjens medlemmer ikke hadde anledning til å bruke heisen, ble dette tatt opp med Stortinget
og utbedret. Journalister og fotografer skal ha den samme adgang til disse lokalene som til
Stortingets øvrige bygninger.

Studietur til Stockholm og København
Styret i presselosjen reiste 24. og 25. mai på studiebesøk til den svenske Riksdagen og det danske
Folketinget. Hensikten var å knytte kontakter og lære mer om arbeidsforholdene til pressen i de to
nasjonalforsamlingene. Det er mye likt mellom Norge, Sverige og Danmark, men en del er også ulikt.
Styret så særlig på forhold knyttet til hvilken rolle de to søsterorganisasjonene til Presselosjen har,
hvilken adgang pressen har til nasjonalforsamlingene, hvordan adgangskontrollen forvaltes og på
hvilke arealer som stilles til disposisjon for pressen.
I den svenske Riksdagen har pressen en mindre fri adgang til lokaler enn i Norge. Riksdagen er bygd
opp slik at møtesaler og fellesarealer er «i midten» av komplekset. Disse arealene har pressen i
hovedsak adgang til. En gylden regel er at journalister går fritt i lokaler som ikke er avlåst. Byggene
rundt, hvor blant annet partiene har sine lokaler, har pressen ikke adgang til. Tilgangen til lokaler og
politikere har gradvis blitt mer restriktiv i Sverige, blant annet på grunn av sikkerhetsutfordringer.
Det er administrasjonen i Riksdagen som behandler spørsmål om akkreditering. Det akkrediteres på
tre nivå. Omtrent 100 journalister har sin arbeidsplass i Riksdagens lokaler. Disse har tilgang hele
døgnet, og går rett inn, uten sikkerhetskontroll. Lokalene er stilt til disposisjon gratis. Ytterligere 500
er akkreditert, etter kriterier om at journalistisk virke er deres hovedvirke. Redaktør/leder blir
kontaktet i hvert tilfelle, for å undersøke at deres behov er reelt. Det tredje nivået er
dagsakkrediering. Også i disse tilfeller kontaktes redaksjonene for å undersøke behovet for adgang.
Den svenske Riksdagen stiller gode lokaler til disposisjon. Journalistene har sin egen servicestasjon,
bestående av to ansatte, i tilknytning til kontorlokalene. Det er også fellesarealer for pressen med
direkteinngang til riksdagssalen. Her er det både arbeidsstasjoner, fellesarealer, et kjøkken og et

hvilerom. I tilknytning til selve salen er det tilrettelagt for fotografering fra to luker i veggen, og fra to
balkonger, i tillegg til at pressen har god plass på galleriet bak salen.
Riksdagsjournalistenes forening i Sverige har omtrent 100 medlemmer. De tar en aktiv rolle. De
inviterer ukentlig til kaffetreff, hvor for eksempel en aktuell statsråd møter til en times uformell
utspørring. Foreningen tar også en aktiv rolle som en interesseorganisasjon, for eksempel ved å avgi
høringsuttalelser.
Også i Danmark er det administrasjonen som innvilger akkreditering til Folketinget. De har et
maksantall på 200 journalister som har tilgang. Administrasjonen tildeler hver redaksjon et visst
antall plasser. Så melder redaksjonen tilbake hvem som skal ha disse plassene, og det utstedes
adgangskort. Det holdes en søkerunde til dette hver sommer. For eksempel har DR og TV2 25 plasser
hver. Jyllandsposten har 8.
Når man er akkreditert, har man tilgang til Folketinget 24-7. Man har også tilgang til treningsrom,
parkering, kantiner og mulighet til å medbringe gjester. Journalistene betaler fullpris i kantina. Det
praktiseres et system med blåe adgangsbånd til journalister, mens partiene har gule og
administrasjonen røde. Øvrige journalister kommer inn på dagsbasis når de viser pressekort. Det er
omtrent 10.000 pressekort i omløp i Danmark, og også kommunikasjonsansatte kan få pressekort.
Det pågår en diskusjon om alle skal forhåndsakkrediteres, som i Sverige.
Folketinget stiller også omtrent 35 kontorer (anslått til et par tusen kvadratmeter) kontorplass
tilgjengelig for pressen. Det er Presselosjen som bestemmer hvordan disse arealene disponeres. Vi
besøkte Extra Bladets lokale. Det er større en hele presserommet på Stortinget.
Man må ikke være innmeldt i Folketingets presselosjen for å få adgangskort til Folketinget, men alle
som har fått adgangskort har meldt seg inn.
Journalistene beveger seg fritt, og kan i praksis møte opp og banke på døra til politikerne. Tross stor
frihet, opplever de danske journalistene noen gnisninger med administrasjonen. Det er en enighet om
at journalistenes virke i Folketinget skal foregå med respekt for politikerne. De har blant annet en
regel om at det ikke skal oppstå «paparazzi-lignende tilstander», hvor pressen «jakter» politikere.
Brudd på denne enigheten har ført til 6 måneders utestengelse for to journalister fra Extra Bladet. Det
settes noen gang opp sperrebånd hvis det ventes mye presse.
Også i Danmark tar presselosjen en aktiv rolle som interesseorganisasjon.

Kontakt med medlemmene
Stortingsseminaret
For fjerde år på rad arrangerte presselosjen og Stortinget sammen et stort seminar i lagtingssalen 3.
mai. Dessverre kolliderte dette med Nordiske mediedager, men seminaret var likevel godt besøkt og
ble dessuten strømmet på Stortingets nettsider.
Temaer var metoo-dekningen sett fra partienes side, med et panel bestående av Helge André Njåstad
(Frp), John-Ragnar Aarset (H), Kristine N. Kallset (Ap). Ordstyrer var Astrid Randen i NRK.

Tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen kåserte over Stortingets uskrevne regler og det ble
paneldebatt om sosiale mediers rolle i norsk politikk. Deltakere var stortingsrepresentantene Jette
Christensen, Sveinung Rotevatn, Bjørnar Moxnes og
Kari E. Kaski. Ordstyrer var Elin Sørsdahl i TV2.
Seminaret ble avsluttet med en omvendt spørretime før stortingspresidenten invitererte til pølser og
øl i kaffebaren.
Styret mener disse seminarene har vært svært vellykkede, og er i gang med planleggingen av et nytt
seminar i april 2019.

Presselosjens julebord
Presselosjens julebord ble tradisjonen tro avholdt på Ekebergrestauranten. Både stortingspresident,
statsminister, parlamentariske ledere og stortingsdirektøren var til stede.
I dialog med festkomiteen ba styret om visse endringer i opplegget for julebordet. Det ble for
eksempel ikke servert avec til kaffen etter middagen og tradisjonen med å premiere Upper Tenvinneren med en magnumflaske whisky er bilagt.
2.b Debatt om årsberetningen
Punktet om behandling av medlemssøknader i beretningen, tas opp av Kjetil Løset. Han viser til
setningen om restriktiv praksis til innvilgelse av medlemskap, og lurer på om det er i tråd med
vedtektene. Bibiana Piene etterspør også hvorfor de som har søkt ikke er tatt opp i presselosjen.
Møteleder sier styret tydeligere kan vise hva slags søknader vi har fått, og hvorfor de ikke er tatt opp
i neste års beretning. Møteleder går også kjapt gjennom hva slags type søknader det er snakk om, og
hvordan styret har behandlet disse gjennom året.
Møteleder nevner også at styret er i sluttspurten når det gjelder arbeidet med nye nettsider.
3. Regnskap og økonomi
Møteleder går gjennom regnskapet, og gir ordet til revisor Kirsten Karlsen.
Revisor Kirsten Karlsen vurderer regnskapet. Revisor mener det er et rom for å bruke penger på den
type aktivitet som styret har gjort det siste året, og anbefaler at regnskapet godkjennes.
Bibiana Piene etterspør et budsjett for presselosjens aktiviteter i inneværende regnskapsår.
Møteleder opplyser om at det ikke har vært sedvane å ha et slikt budsjett.
Aslak Bonde spør om medlemskontingenten bør økes.
Solveig Ruud spiller inn at det også er mulig å øke egenandelen på julebordet.
Etter en kort diskusjon vedtar årsmøtet at styret kan øke kontingenten til 1.000.
Årsmøtet godkjenner regnskapet.

4. 100-årsjubileum

Møteleder redegjør for hensikten med å markere 100-årsjubileet. Det foreslås å lage seminarer, et
lite skrift om presselosjens historie, og kanskje ha en festmiddag.
Det kommer forslag om å invitere kolleger fra presselosjene i hele Norden til jubileet. Flere mener
også at det er bedre bruk av pengene å arrangere seminar, enn festmiddag.
Styret får mandat til å organisere en markering av 100-jubileet innenfor den gitte kostnadsrammen
på 100.000 kroner.

5.Valg
Valgkomiteens leder Tore Gjerstad redegjør for deres innstilling.
Lars Joakim Skarvøy (VG) og Arnhild Aas Kristiansen (DB) går ut av styret.
Oda Leraan Skjetne (VG) og Bibiana Dahle Piene (NTB) kommer inn som vararepresentanter.
Resten av styret blir sittende. Sivert Rossing (Nationen) går fra vararepresentant til kasserer.
Arnhild Aas Kristiansen (DB) og Marie Melgård (VG) blir valgt som nye medlemmer av festkomiteen,
hvor Kjell Werner (ANB) og Ståle Talsnes (TV 2) blir sittende.
Revisor Kirsten Karlsen ønsket ikke gjenvalg og ble foreslått erstattet av Geir Strand i
Sunnmørsposten.
Valgkomiteen foreslo videre som presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Alf
Bjarne Johnsen - VG
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Komiteen har bestått av Tore Gjerstad, leder
(Dagens Næringsliv), Katrin Hellesnes (NRK) og Berit Strøyer Aalborg (Vårt Land).
Møtet heves.

