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Foreningens virksomhet 

Styrearbeidet 

Styret har siden forrige årsmøte hatt to møter, og ellers kontakt via epost. I første styremøte ble det 

lagt en plan for arbeidet i perioden.  

Økonomien 

Foreningen dro med seg en noe presset økonomi etter en dyr studietur i 2014. Det ble derfor ikke 

arrangert noen studietur i 2016. Dette har gitt grunnlag for å kunne bruke noe mer midler på innleide 

foredragsholdere, som for eksempel frokostmøtet om redaktør i tøffe tider. 

Medlemsaktiviteter 

Det har de siste årene vært vanskelig å få særlig oppslutning om tradisjonelle medlemsmøter. Ved 

starten av perioden diskuterte styret derfor hvordan vi på nye måter kan engasjere medlemmene og 

skape engasjement. Et viktig grep i så måte har vært å opprette en egen gruppe på Facebook for 

foreningen. Vi har også satset på arrangementer som oppleves så relevante som mulig for 

medlemmenes arbeidshverdag. Til sist har vi sett det som hensiktsmessig å søke samarbeid, og har 

samarbeidet både med Trondheim Litteraturhus, Trondheim Faktafestival og Trondhjems 

Journalistforening. 

 

 

 

 

 



Frokostmøte om nedbemanning – Scandic Hell Hotell 

 

En rekke trønderske mediebedrifter går gjennom krevende nedbemanninger, og dette stiller krav til 

redaktørenes kompetanse på helt andre områder enn journalistikk. Vi fikk derfor innledninger  

ved psykolog/ bedriftsrådgiver Kristel Antine Helland-Hansen ved Coperio Lederrådgivning og  

partner/ bedriftsrådgiver Tom Solberg i Pretor Advokat AS.  

Møtet tok for seg forventede reaksjoner for dem som må slutte og hvordan du som leder best mulig skal 

kunne mestre prosessen og dialogen. Samt hvordan motivere de gjenværende for å opprettholde 

produksjon. 

Videre juridiske forhold ved nedbemanning, omstilling og restrukturering pga virksomhetens/ 

arbeidsgivers forhold (plikter, rettigheter, krav). Talende nok ble dette periodens mest besøkte 

arrangement, med 23 deltakere. 

 

 

Stipend – NXT Media-konferanse 

Styret i Trøndelag redaktørforening lyste ut fire stipend til medlemmer som hadde lyst til å delta på 

hele konferansen. Stipendmottakere var Per Roar Bekken, Arne Blix, Audhild Øye og Gunnar Flikke.  

 

 

 



Debattmøte – Status for nyhetsfotografiet 

 

Det gode nyhetsbildet kan formidle, avsløre, overraske eller provosere. Kan gode nyhetsbilder fanges opp 

av alle som kan trykke på en mobiltelefon, eller trenger vi fortsatt profesjonelle nyhetsfotografer? 

 

Tidligere og nåværende sjefredaktør i VG, Bernt Olufsen og Torry Pedersen, ga et bilde av utviklingen fra 

papiravis til dagens digitale hverdag. Et panel med praktikere diskuterte sammen med publikum 

nyhetsbildets betydning i vår mediehverdag. 

 

Arrangementet var et samarbeid mellom Trøndelag Redaktørforening, Trondhjems Journalistforening, 

Trondheim Dokumentarfestival og Litteraturhuset i Trondheim. 

Midt-Norsk Redaktørprogram 

Styret startet i 2016 ide- og planleggingsarbeid i forhold til et lokalt kompetanseprogram for redaktører. 

Dette gjennomføres i 2017, og vil bli gjenstand for omtale i neste års årsmelding.  

Hellkonferansen 

TR bidrog i 2016 med 13 950 kroner i økonomisk støtte til Hellkonferansen. Konferansen er et sentralt 

regionalt tiltak for å bygge kompetanse og nettverk.  

 

 

Representasjon 

Hellkomiteen 

Følgende medlemmer av Trøndelag redaktørforening var med i Hellkomiteen 2016: Kim Riseth, 

Namdalsavisa, Ingeborg Volan, Adresseavisen, og Roger Rein, Innherred. 



Trondheim 31. mai 2017, 

Styret i Trøndelag Redaktørforening 

 

 

 

 

 


