
Protokoll fra Landsmøtet i APF 19.- 20.mars 2012 

Landsmøteprotokoll 
 

Arbeiderbevegelsens presseforbund 

Hotel Clarion, Gardermoen 19.-20. mars 2012 
 

 
1. Åpning. 

Forbundsleder Toril S. Alfsvåg åpnet landsmøtet 

Landsmøtet minnet døde medlemmer med 1 minutts stillhet 

 

Hovedkasserer Tore Sjølie foretok opprop. 

Det var 58 stemmeberettigede til stede. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

2. Konstituering:  

Til landsmøtedirigenter ble valgt Svenn-Arne Nielsen (Tromsø) og Nina Hansen (LO Media) 

Til landsmøtesekretærer ble valgt Dan Hagen (Telemarksavisa) og Elisabeth Lunder 

(Romerikes Blad) 

 

Velkomsttale ved Toril Alfsvåg. 

Alfsvåg sa at 22. juli og tiden etter har gitt press på ytringsfriheten, og at det er viktig å slå 

ring om de frie mediene. Facebook er privat amerikansk eiendom som driver sensur. Kvalitet 

og mangfold i mediene er viktigere enn noen sinne. APF er viktige for at journalister og 

redaktører får jobbe under gode arbeidsforhold og avsløre morgendagens skandaler. 

Hilsen fra gjester: 

Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp 

Tørres orienterte om sentrale prosjekter i regi av Norsk Folkehjelp og hilste landsmøtet med 

en understrekning av pressens rolle for å skape oppmerksomhet rundt konflikter og 

hjelpearbeid både nasjonalt og internasjonalt. 

 

3. Beretning for perioden 2009-2011 

 

Forbundskasserer Tore Sjølie orienterte om den negative medlemsutviklingen. APF jobber 

med å bli mer synlig, og Sjølie viste fram APFs nye nettsider. Han oppfordret medlemmene til 

å verve i sine bedrifter. 

  

Vedtak: Beretningen tatt til orientering. 
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4. Regnskap for perioden 2009-2011 

  

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

5. Kontrollkomiteens beretning 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

6. Fastlegging av honorar for forbundsstyret 

 

Kontrollkomiteen foreslår at honorarene ikke økes for kommende periode og forblir: 

 

For 2012, 2013 og 2014: 

Leder  kr. 9000 pr. år 

Kasserer kr. 7000 pr. år 

Sekretær kr. 5500 pr. år 

Nestleder kr. 3500 pr. år 

Styremedl kr. 3500 pr. år 

 

Det utbetales møtegodtgjørelse på kr. 500 per møte i perioden. 

Beløpene ble sist endret ved landsmøtet i 2009. 

 
Vedtak: 

Kontrollkomiteens forslag vedtatt 

 

7.  Innkomne forslag /justering av vedtekter 

Forbundsstyret har justert navnet på kontrollkomiteen i forbundets vedtekter fra 

«Kontrollnemnda» til Kontrollkomiteen i § 9. Revisjon og kontroll. I § 17. Ikrafttreden  er ny 

dato tatt inn. 

 

Vedtak: 
Justeringen godtas.  

Vedtektene vedtas med virkning fra 20. mars 2012. 

 

 

8. Fastsettelse av forbundets kontingent 

Kontrollkomiteen anbefaler at kontingenten økes, men registrerer at å følge 

konsumprisindeksen ikke er tilstrekkelig. Kontrollkomiteen foreslår derfor at forbundsstyret 

får fullmakt til å regulere kontingenten slik at forbundets regnskaper bringes i balanse. Man 

vil likevel anbefale at man har en stram økonomistyring, og holder økningene nede på et så 

rimelig nivå som mulig. 

 
Vedtak: 

Forbundsstyret får fullmakt til å regulere kontingenten slik at forbundets regnskaper bringes i 

balanse. 
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9. Redaksjonskomiteens innstilling 

Det forelå ingen forslag fra redaksjonskomiteen. 

 

10. Valg 

 
      Forbundsstyret 

1. Leder: Helge Rønning Birkelund, Oppland Arbeiderblad (ny) 

2. Nestleder: Line Finnøy Bakken, Stjørdalens Blad (ny) 

3. Kasserer: Tore Sjølie. NJ (gjenvalg) 

4. Sekretær: Steinar Grønbekk, LO Media, redaktør (ny) 

5. Styremedlem: Eva Stenbro (tidl. Grønseth) Romerikes Blad/konserntillitsvalgt 

(gjenvalg) 

 

      Vararepresentanter i rekkefølge: 

1. Lene Svenning, LO Media, HK-nytt (ny) 

2. Dan Hagen, telemarksavisa 

3.  Ragnhild Gustad, Nordlys   

 

       Landsstyret: 
       1. Helge Rønning Birkelund 

       2. Line Finnøy Bakken 

       3. Tore Sjølie 

       4. Steinar Grønbekk 

       5. Eva Stenbro (tidl.Grønseth) 

    6. Lene Svenning 

    7. Dan Hagen 

    8. Ragnhild Gustad 

 

    Vararepresentanter i rekkefølge: 

1. Anne Grenersen, Avisa Nordland 

2. Nicolaas Kippenbroek, Scan4News 

3. Kjell Ove Holsbøvåg, Tidens Krav 

4. Britt-Ellen Negård, Glåmdalen (ny) 

5. Asbjørn Risbakken, Oppland Arbeiderblad 

6. Kari Karstensen, Finnmarken (redaktør) 

7. Kjell Werner, Avisenes Nyhetsbyrå (redaktør) 

 

Kontrollkomité:  
Mona Larsen, Dagsavisen og Hanne S. Nielsen, LO Media 

 

         LOs representantskap:  
Helge Birkelund Rønning 

 

         1. vara: Line Finnøy Bakken. 

         2. vara: Tore Sjølie 
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         Representant til LO-kongressen: 

Helge Birkelund Rønning 

            Vara: Line Finnøy Bakken 

 

 

Valgkomiteen i APF 

Tore Sjølie foreslo gjenvalg på valgkomiteen. 

 

Vedtak: 

Kjell Werner, Kirsti Nielsen, Asbjørn Risbakken ble gjenvalgt. 

 

12. Avslutning 

 

Appell fra ny leder, Helge Rønning Birkelund, som takket avtroppende leder Toril Alvsvåg 

for sterk innsats i sju år. 

APF er et unikt forum der journalister og redaktører kan komme sammen til drøftelser. Lojale 

medlemmer, men medlemstallet synkende. Nyrekruttering er sentralt i arbeidet framover. 

 

Under landsmøtefesten delte forbundsleder Toril S. Alfsvåg og LO leder Roar Flåthen ut LOs 

40 års medlemsmerke til Finn Arne Eriksrud og Tore Sjølie. 

 

 

Landsmøtet avsluttet 20. mars kl 15.00  

 

 

Dan Hagen       Elisabeth Lunder 
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Seminar-delen av møtet 
 

Hvordan skal konsernet oppfylle sin misjon? 

Ved konsernsjef Thor Gjermund Eriksen. 

Eriksen orienterte om situasjonen for konsernet og det pågående oppkjøpet av Edda Media, 

som er til behandling i Medietilsynet. Eriksen mener oppkjøpet vil sikre mediemangfoldet. 

Han argumenterte for at Edda-kjøpet vil gjøre at man kan ta ut kostnader som avisene i dag 

bærer.  

Eriksen var tydelig på at eierne ikke skal bestemme medienes innhold og meninger. A-pressen 

skal beskytte den enkelte avis sin selvstendighet.  

Eriksen kom også med en innrømmelse: Konsernet har lagt for store vekt på digital utvikling 

og for lite vekt på papiravisene og innhold. 

 

Innlegget ble etterfulgt av en rekke spørsmål og innspill fra salen. 

Eriksen lovet blant annet å ta med seg innspill om lederlønningenes resultat-del, og se på om 

målepunktene i tilstrekkelig grad er langsiktige. 

 

Hva vil eierne med A-pressen? Hvordan tenker man seg at A-pressen skal utvikle seg? 

Ved LO-leder Roar Flåthen og Nils Katla, strategidirektør i Telenor Nordic. 

 

Flåthen understreket at LO har en politisk innfallsvinkel for sitt eierskap, ikke bare finansiell. 

Det er ikke aktuelt for LO å kjøpe seg mer opp i A-pressen. LO har dialog med de andre 

eierne og forutsetter en god prosess når eller hvis de selger seg ut. Han uttrykte stolthet over 

APF. Det var ikke det største forbundet i LO, uttalte han, men desto viktigere. 

På spørsmål om LOs rolle som eier kontra rollen som fagorganisasjon i et konsern med stadig 

kostnadskutt og omstillinger, sa Flåthen dette: 

”Vi skal ha ryddige forhold i A-pressen, og dersom medlemmene opplever svikt, skal vi 

korrigere. Konsernet har ikke noe klippekort på å slippe unna hos oss.”  

 

Strategidirektør i Telenor Nordic, Nils Katla, sa at Telenor er veldig opptatt av den digitale 

plattformen. Oppkjøpet av Edda gir styrke til ”forsert digital strategi”. Telenors hovedområde 

er distribusjon av andres innholdsproduksjon/eie nettverk. Telenor vil på sikt rendyrke dette 

og selge seg ut, men ikke nå. 

 

Deltakerne benyttet ivrig sjansen til å stille spørsmål til begge eierrepresentantene. 

 

Paneldebatt: 

Hvordan skal vi bevare og forsvare kvaliteten og uavhengigheten i 

journalistikken? 

I panelet: Jens Olai Jensen, redaktør Oppland Arbeiderblad, påtroppende i A-pressen 

                Kirsti Nilsen, redaktør/enleder i Rana Blad  

                Thomas Spence, uavhengig, nestleder i NJ 
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Nilsen: Det er viktig å sørge for uavhengighet, integritet og kvalitet. Det er suksesskriterier. 

Journalistikken er bedre enn noensinne, mer kompetente journalister og krevende og 

kompetente lesere. Journalistisk kvalitet gir god økonomi. Jakten på effektivisering innebærer 

fare for produktet, og outsourcing-diskusjonen må vi ta. For lokalavisen er det viktig å leve i 

et forhold til lokalsamfunnet. 

 

Spence: Det finnes ingen entydig definisjon på kvalitet. Journalisten/redaksjonens 

samfunnsoppdrag er ikke bare bunnlinjen, men også topplinjen. Få om noen andre 

yrkesgrupper enn journalister har gjennomgått så mange endringer teknologisk, 

markedsmessig og økonomisk. Kultur for kritisk refleksjon er avgjørende for å levere kvalitet. 

Vi trenger evaluering, debatt og en antiautoritær kultur. 

Spence understreket videre: Feige redaktører og grådige eiere er det journalister frykter mest. 

Uavhengighet må utøves! Journalistenes oppgave er også å stive opp feige redaktører! 

Jensen: Har aldri opplevd en redaksjon si at den har nok ressurser! Rammebetingelsene for 

mediene er stort sett samme uavhengig av eierskap. Prosjekt samfunnsregnskap i A-pressen, 

til leserne er viktig.  

Det er viktig å jobbe med det redaksjonelle, og å få det inn i eierkulturen. Vi kan forbedre 

eierne ved å utdanne eierskapet til å gjennomføre forbedringer. 

Jensen orienterte om arbeidet for å bygge et konsern med Edda-oppkjøpet og ny publisistisk 

strategi:  

 Årlig revisjon av det publisistiske, på linje med det økonomiske. 

 Publisistisk stiftelse. 

 Redaktøren vil få en veldig sentral plass, styret mindre. 

 Men vil møte nye rammevilkår. 

 

Jensen appellerte til journalistene om å være mer på offensiven i forhold til 

utfordringene og delta i å skape løsninger. 

Debatt. 

 

Hva forventer leserne, hva er de opptatt av? 
Ved Anne Jacobsen, M-fakta, Apressen 

 

Data er den nye oljen. 

Delekultur – alle kan nås 

Demokratisering 

By default public 

From private to public 

 

Leseren forventer dialog med statsministeren og lokalavisen 

Leseren har kjøpekraften, men vurderer nøye hva de bruker dem på. 

De som sier opp abonnementet synes ikke produktet er verdt pengene. 

Forbrukermakt. Borgeren deltar i lokaldemokratiet hele tiden. 

SoLoMo: sosial, lokal, mobil 

 

”Vi søker ikke etter nyheter – nyheter finner oss” 

Likevel: Lokalavisen er fortsatt viktigste kilden til lokale nyheter.  
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Men lesningen går nedover. 

 

Nettet skader IKKE papiravisen 

Nettet gir papirsaken mer debatt 

Leseren ikke lenger bare konsument 

 

Debatt. 

 

Innspill fra salen: Har Origo et potensial i samarbeid med andre – som en fri og uavhengig 

kanal i motsetning til Facebook?   
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