
PROTOKOLL FRA 

Årsmøte i Stortingets presselosje 2020 

Sted: Stortingets kjeller/digitalt via Teams 

Tid: Onsdag 17. juni klokken 17. 

 

Møtet ble satt klokken 17:02 

 

Sak 1: Konstituering 

Som følge av myndighetenes strenge smittevernrestriksjoner under covid19-pandemien ble årsmøtet flyttet 

frem i tid fra mars. Blant annet for å få gjennomført et valg, var det ønskelig å avholde årsmøtet før 

sommeren.  

Innkallingen til presselosjens årsmøte ble sendt elektronisk til medlemmene den 8. juni.  

Fire deltok fysisk fra Tv2s redaksjonslokaler i Stortingets kjeller. 12 deltok digitalt.  

Styreleder ønsket velkommen.  

Det ble gjort følgende 

VEDTAK: 

Innkallingen ble godkjent. 

Styreleder Mats Rønning (Dagbladet) ble valgt som møteleder.  

Styremedlem Lars Nehru Sand (NRK) ble valgt som referent.  

 

Sak 2: Styrets årsberetning 

Styrets årsberetning ble gjennomgått av styreleder som understreket at den ble ferdigstilt i mars.  

Medlemssituasjonen: Stortingets presselosje hadde pr. 10. mars 2020 261 betalende medlemmer, en svak 

nedgang fra året før.  

Styret har et ønske om å øke medlemstallet og registrerer samtidig at kvinneandelen i medlemsmassen har 

sunket i beretningsåret.  

Kommunikasjon med medlemmene: Det har vært viktig for styret å jobbe videre med nettstedet 

www.presselosjen.no. I beretningsåret er tjenesteleverandøren endret og nettstedet oppgradert. 

Kommunikasjonen med medlemmene vil i økende grad suppleres med nettsted, facebook-side i tillegg til 

epost.  

Styret har jobbet utadrettet og frontet presselosjen, blant gjennom intervjuer med ulike bransjemedier. 

Presselosjen har også deltatt i et undervisningsopplegg med journaliststudenter under deres besøk på 

Stortinget. 

Adgangsreglementet: Det viktigste arbeidet for styret i beretningsåret har vært arbeidet opp mot 

Stortingets administrasjon og presidentskap i forbindelse med revisjon av stortingets adgangsreglement.  

http://www.presselosjen.no/


Stortinget tok initiativet til revisjon av reglementet i forbindelse med åpningen av de nye lokalene i 

Prinsens gate. Presselosjens utgangspunkt har hele veien vært at tilgangen til politikerne og pressens 

arbeidsvilkår ikke på noen måte skal bli dårligere. 

Stortinget ba presselosjen lage et utkast til reglement. Dette ble ikke godtatt over bordet, men justert i 

forståelse med begge parter.  

Styret opplever at reglementet slik det er vedtatt for alle praktiske formål er en formalisering av gjellende 

praksis. 

En viktig presisering er at alle korridorer er å anse som fellesareal. Det presiseres også at reglementet 

gjelder for alle stortingets bygninger, så vel komitehuset og Prinsens gate som Stortingsbygningen. Det 

understrekes at presselosjens medlemmer har anledning til å ta med kollegaer uten losjemedlemsskap.  

Styret understreker at dette har vært en konstruktiv, grundig og tidkrevende prosess hvor stortingets 

administrasjon og presidentskap har vært lydhøre.  

Reglementet åpner ikke for tilgang med familiemedlemmer på 17. mai eller tilgang til Stortingets 

treningsrom med tilhørende badstue og garderobeanlegg.  

Styrets leder understreket overfor årsmøtet at dersom man opplever at reglementet ikke fungerer eller 

overholdes, er det bare for medlemmene å ta kontakt.  

Pressesenteret: Det har i beretningsåret blitt montert to telefonbokser på pressesenteret i andre etasje i 

stortingsbygningen. Dette er å anse som en velfungerende oppgradering, selv om boksene ikke er lydtette 

nok for de mest sensitive kildesamtaler.  

Smittevern: Styret har også hatt tett og god dialog med Stortinget i arbeidet med smittevernsrestriksjoner 

under Covid19-pandemien.  

Seminarvirksomhet: Presselosjens styre og stortingets administrasjon samarbeidet om det årlige 

seminaret som med stor suksess og aktualitet ble avholdt i april 2019.  

Seminaret ble ledet av Yvonne Fondenes i TV2. Etter velkomsthilsener fra Stortingets direktør og 

presselosjens leder ble det paneldebatt mellom Anki Gerhardsen fra kildeutvalget, VGs Tone Sofie Aglen, 

Dagsavisens Hege Ulstein og Sps Marit Arnstad. 

Etter en pause ble det innføring i 100-årsjubileet for stemmeretten, med etterfølgende bidrag fra 

valgforsker Johannes Bergh om hvorfor så få stemmer ved lokalvalg. Distriktsredaktør i NRK Nordland, 

Eivind Undrum Jacobsen, holdt så en geografitime for hovedstadspressen, og prøvde å inspirere til å 

engasjere flere til å stemme høsten 2019. 

Deretter intervjuet NRK-programleder Fredrik Solvang statsminister Erna Solberg om flertallsregjeringens 

betydning for Stortinget og journalistikken.  

Etter en ny pause redegjorde Stortingets Bjørn Holta for hvordan mediene kan nyttiggjøre seg av bilder og 

lyd fra stortingssalen før det ble den sedvanlige omvendte spørretimen der panelet ble utgjort av: Gard 

Steiro (VG), Mari Skurdal (Klassekampen), Marianne Johansen (NRK), Geir Ramnefjell (Dagbladet) og 

Kjetil Alstadheim (DN) 

Arrangementet ble avsluttet med pølser og øl i kaffebaren. 

Årets seminar skulle ha vært avholdt i april, men er besluttet utsatt til oktober og vil trolig finne sted 

samme dag som den planlagte jubileumsfesten der presselosjen markerer sin 100-årsdag. 

Presselosjens julebord: Etter tallrike julebord på Ekebergrestauranten ble Presselosjens julebord i 2019 

arrangert på Sentralen i Oslo. Både stortingspresident, statsminister, parlamentariske ledere og 



stortingsdirektøren var til stede. Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide holdt hovedtalen og toastmaster 

var NRKs Espen Aas.  

 

Sak 3: Økonomi og regnskap 

Kasserer Sivert Rossing orienterte om presselosjens økonomiske situasjon.  

Det har vært lavere utgifter enn inntekter i regnskapsåret.  

Årsregnskapet må sees i lys av at utgiftene for julebordet først påløper i januar året etter. 

Beholdningen ved årsskiftet på 602 739 kroner vil da reduseres med 164 000 kroner.  

Det understrekes at arbeidet med kontingentinnbetaling er tidkrevende og arbeidskrevende for styret. 

Etter at NTB har gjort fakturaarbeidet for presselosjen de senere år, har man nå måtte gå over til en annen 

løsning. Styret har falt ned på en digital løsning gjennom tjenesten sendregning.no. Dette er første gang 

brukt i 2020.  

Innbetalingen av egenandel for julebordet skjer personlig via nettbank og er også en arbeidskrevende 

runde. 

Revisors rapport ble lest opp i sin helhet.  

Det ble gjort følgende  

VEDTAK: 

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2019. 

Årsmøtet tar revisors beretning til orientering. 

  

Sak 4: Orientering om 100-årsjubileet 

Styret fikk i fjor årsmøtets fullmakt til å bruke inntil 100.000 kroner av organisasjonens oppsparte midler 

til en markering av Stortingets presselosjes 100-årsjubileum. Før sommeren ble en egen komite nedsatt, 

som i tett dialog med styret skulle ta hånd om det praktiske ved jubileet. 

Komiteen består av festkomiteens medlemmer samt presselosjens nestleder Elin Sørsdahl og styremedlem 

Sofie Prestegård. 

Av fjorårets referat fra årsmøtet framgår det at styret fikk fullmakt til å lage “et lite skrift om presselosjens 

historie”. Dette skriftet har i løpet av året vokst til å bli en bok, som føres i pennen av Terje Valestrand, 

med bidrag fra Solveig Ruud og presselosjens leder.  

I tillegg til jubileumsboka vil markeringen av 100-årsjubileet omfatte en fotoutstilling utenfor Stortinget, et 

faglig seminar og en jubileumsmiddag med gjester fra våre søsterforeninger i Sverige og Danmark. 

Seminaret skulle ha funnet sted 22. april, men ble altså avlyst og utsatt av hensyn til smittesituasjonen. 

I tråd med føringene fra årsmøtet i 2019 velger styret i presselosjen i år å framskynde julebordet og erstatte 

det med en jubileumsmiddag i år. Det er planen at Valestrands bok vil bli offisielt lansert på et seminar 

samme dag og også presentert på festen.  

Sørsdahl fortalte at man nå er helt i sluttfasen med boken og at medlemmene kan se frem til masse 

morsomt og interessant i manuset som det ligger et omfattende arbeide bak.  



Hun viste også til at Valestrand tidligere i prosessen kunne fått en bedre kontrakt på oppdraget og at det 

kunne blitt gjort mer utstrakt for å få til inntektsgivende tiltak til bokprosjektet. Det er nå landet avtale 

med Pressens faglitterære fond som dekker utgifter til bilder og trykking.  

Fredag 19. juni 2020 inviteres det til fotoutstilling i samarbeid med Stortinget. På Eidsvolls plass vil det 

gjennom sommeren stå ulike bilder som viser utviklingen av pressens arbeide i nasjonalforsamlingen.  

Det ble gjort følgende 

VEDTAK:  

Årsmøtet tar dette til orientering.  

 

Sak 5: Høringsuttalelse, kildeutvalgets rapport 

I året som har gått har det vært mye diskusjon knyttet til arbeidsmetodene innen politisk journalistikk, 

herunder bruken av anonyme kilder, sitatpraksis og rutiner ved sitatsjekk. Den såkalte Sofie-saken, VGs 

interne evalueringsrapport og PFUs behandling av begge disse har bidratt til det, men også rapporten fra 

Omdal-utvalget eller kildeutvalget har bidratt til diskusjonene. 

Kildeutvalgets forslag til endringer av Vær Varsom-plakaten er nå ute på høring. Høringsfristen var 

opprinnelig satt til 1. juni 2020, men er blitt utsatt til 30. september. Styret vurderer om det skal sendes inn 

en høringsuttalelse på vegne av presselosjen, spesielt til punktene om bruk av anonyme kilder og 

sitatpraksis. 

Flere tok ordet om dette. 

Det ble spilt inn at et eventuelt vedtak om at en uttalelse om dette må godkjennes av årsmøte, vil skape 

presedens om at også fremtidige uttalelser fra styret, vil kreve årsmøtegodkjenning.  

Presselosjen er et organ hvor medlemmene i andre saker enn arbeidsvilkår på stortinget vil kunne ha ulike 

interesse, som følge av at man representerer ulike mediebedrifter. Styret ble derfor oppfordret til å tenke 

seg om. Styret fikk også innspill om at dette kan skaffe dem mye ekstraarbeid, samt at det vil være 

vanskelig å definere i hvilke saker det er naturlig å mene noe om og ikke. 

En annen mulighet er at uttalelser fra, og på vegne av, styret kan sendes medlemmene på en høring. 

Det ble spurt om tidligere praksis, og avklart at presselosjen eller dets styre ikke har tradisjon for å sende 

inn offentlige høringsuttalelser.  

Det ble også understreket at presselosjen kan gi sine innspill til presseorganisasjonene som allerede er 

høringsinstanser i en rekke relevante spørsmål. 

Det ble gjort følgende  

VEDTAK: 

Årsmøtet ba styret vurdere om det er hensiktsmessig å sende høringsuttalelser i denne saken og 

hvilken presedens det vil danne. Det ble ikke fremsatt tydelige krav om å endre gjeldende praksis.  

 

Sak 6: Valg 

Presselosjens valgkomite har bestått av Tore Gjerstad (DN), Berit Aalborg (Vårt Land) og Katrin 

Hellesnes (NRK). Valgkomiteen har avgitt sin innstilling som ble sendt ut med innkallingen til årsmøte.  

Komiteen var ikke til stede på årsmøte, innstillingen ble lest opp av møteleder. 



Styrets nestleder Elin Sørsdal (Tv2) og styremedlem Sofie Prestegård (Dagsavisen/Tv2) har selv bedt om å 

fratre sine verv. 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre fra 2020 til 2021 var som følger:  

Leder: Mats Rønning – Dagbladet (gjenvalg) 

Nestleder: Marie Melgård – Dagens Næringsliv (ny) 

Kasserer: Sivert Rossing – Trønder-Avisa (gjenvalg) 

Styremedlem: Lars Nehru Sand – NRK (gjenvalg) 

Styremedlem: Oda Leraan Skjetne – VG (opprykk fra 1. vara) 

1. vara: Mads Fremstad – TV2 (ny) 

2. vara: Bibiana Dahle Piene – NTB (gjenvalg) 

Revisor: Geir Strand – Sunnmørsposten (gjenvalg) 

Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Alf Bjarne Johnsen – VG (gjenvalg) 

Festkomité: Kjell Werner - ANB, Stål Talsnes - TV 2 og Arnhild Aass Kristiansen - Dagbladet. (gjenvalg) 

Styreleder understreket viktigheten av kontinuitet i kasserer-rollen som følge av arbeidet med nye 

faktureringsrutiner.  

Piene (NTB) stilte spørsmål om ikke det var naturlig at hun rykket opp som første varamedlem etter å ha 

vært et år i styret, noe årsmøtet sluttet seg til. 

Det ble ikke foreslått andre kandidater til noen av de andre vervene.  

Det ble gjort følgende  

VEDTAK:  

Årsmøtet velger følgende sammensetning av styret i Stortingets Presselosje fra juni 2020 til 

årsmøtet i 2021:  

Leder: Mats Rønning – Dagbladet (gjenvalg) 

Nestleder: Marie Melgård – Dagens Næringsliv (ny) 

Kasserer: Sivert Rossing – Trønder-Avisa (gjenvalg) 

Styremedlem: Lars Nehru Sand – NRK (gjenvalg) 

Styremedlem: Oda Leraan Skjetne – VG (opprykk fra 1. vara) 

1. vara: Bibiana Dahle Piene – NTB (gjenvalg) 

2. vara: Mads Fremstad – TV2 (ny) 

Revisor: Geir Strand – Sunnmørsposten (gjenvalg) 

Presselosjens representant i appellutvalget for medlemskap: Alf Bjarne Johnsen – VG (gjenvalg) 

Festkomité: Kjell Werner - ANB, Stål Talsnes - TV 2 og Arnhild Aass Kristiansen - Dagbladet. 

(gjenvalg) 

Årsmøtet gav styret fullmakt til å nedsette en jubileumskomite, herunder å utpeke et styremedlem 

til å følge komiteens arbeide. 



 

Årsmøtet ble hevet 17:50   

Lars Nehru Sand 

Referent  


