
Årsberetning VeTeBu redaktørforening 2017 

Medlemstall 
Foreningen har 59 aktive medlemmer og ti pensjonister. 

Økonomi 
Inngående saldo ved årets begynnelse var kr 123.403. Ved årets slutt var det kr 51.973 på konto. 

Regnskapet er vedlagt årsberetningen. 

Årsmøte og vårmøte 
På årsmøtet/vårmøtet i Tønsberg den 30. mars 2017, som samlet 16 medlemmer, ble Mette 

Stensholt Schau (NRK Vestfold) og Janne Sundelius Braathen (Drammens Tidende) ble valgt inn som 

nye medlemmer i styret. Tom Erik Thorsen (Varden) og Heidi Pleym (NRK region sør) var ikke på valg. 

Jan Roaldset (Sandefjords Blad) gikk av etter ni år som leder, og ble takket av. Heidi Pleym (NRK 

region sør) ble valgt som ny leder. 

Morten Wang (Tønsbergs Blad) ble gjenvalgt som revisor for 1 år. 

Den faglige delen av programmet bestod av tre seanser med ansvarlig redaktør i Medier24, Gard L. 

Michalsen, som fortalte om hvordan han hadde bygd opp nettstedet, leder ved Institutt for 

journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Steen Steensen, som gikk gjennom 

bachelorutdanningen for journalistikk og direktør for innholdsutvikling i Amedia, Jostein Larsen 

Østring, som foredro om hvordan Amedias aviser jobber med innholdsutvikling. 

Styrets aktivitet 
Det er avholdt ett styremøte i perioden, i tillegg til løpende kontakt etter behov. Janne Sundelius 

Braathen gikk ut i fødselspermisjon i november. 

Høstmøte/studietur 
Årets høstmøte ble også i 2017 en studietur. Turen gikk til Barcelona i perioden 13-16. september. 20 

medlemmer deltok. Vi besøkte den raskest voksende teknologibedriften i Barcelona, Typeform, den 

katalanske nettportalen VilaWeb og fotballklubben FC Barcelona, der det ble omvisning og 

informasjon fra klubbens infoavdeling. Det ble også arrangert «åpen mikrofon» der Mette Stensholt 

Schau fortalte om samarbeidet med Tønsbergs Blad om teknologikonferansen som ble arrangert i 

Tønsberg i fjor. Kristin Monstad orienterte om graveprosjektet i Drammens Tidende, hvor de har 

ansatt antikorrupsjonsekspert Knut Erik Friis som gravesjef. 



 

 

Skien, 5. februar 2018 

Tom Erik Thorsen 

sekretær 


