
Årsmelding for 2017 

Møre og Romsdal redaktørforening 

 

Styret har bestått av: 

Leder Per-Kristian Bratteng, Åndalsnes Avis 

Kasserer Ole-Knut Alnæs, Tidens Krav 

Styremedlem Øyvind Brunvoll, Romsdals Budstikke 

Sekretær Kristin Knudsen, Sunnmørsposten 

Varamedlemmer:  

1.vara Hallstein Vemøy , NRK 
2.vara Robin Røkke, Nordre 
 
Revisor Sigmund Tjelle, Driva 
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Medlemmer:  
 
Per 31.12.2017 hadde Møre og Romsdal redaktørforening 31 aktive redaktører og 8 
pensjonistmedlemmer. Til sammenlikning hadde redaktørforeninga 37 medlemmer ved 
utgangen av 2016.  
 
Medlemmene representerer følgende bedrifter: Aura Avis, Driva, Møre, Møre-Nytt, 

Nordre/Nordrenett.no, NRK Møre og Romsdal, Nytt i Uka, Panorama, Romsdals Budstikke, 

Storfjordnytt, Sulaposten, Sunnmøringen, Sunnmørsposten, Sykkylvsbladet, Tidens Krav, 

Vikebladet-Vestposten, Øy-Blikk og Åndalsnes avis. 

Dødsfall: 
 
I desember 2017 gikk Harald Kjølås bort. Kjølås var mangeårig redaktør i Sunnmørsposten og 
initiativtaker til å starte redaktørforeninga i 1989. Han var også foreningas første leder. 
 
 

Årsmøtet 2017 
 
Årsmøte med fagdag ble avviklet på Molde fjordstuer 29. mars 2017.   
 
 



Styremøter 

Styret har hatt åtte møter i løpet av 2017, og har således hatt et aktivt år. De viktigste 

sakene er forberedelse av fagdager, avklaringer med hensyn til studietur og møte med 

politiet i anledning nytt politidistrikt. (Se egne punkt for disse sakene) 

 

Kommunikasjon til medlemmer 

Som kommunikasjonskanal i tillegg til epost, ble det i januar 2017 opprettet ei gruppe for 

Møre og Romsdal redaktørforening på facebook. Styret mener denne gruppa har bidratt til 

bedre kommunikasjon med og mellom medlemmer. Blant annet ble spørreundersøkelsen i 

forbindelse med studietur gjennomført her. 

 

Møter i NR-regi 

Styret har prioritert deltakelse på ulike møter og konferanser i NR-regi. I løpet av 2017 har 

leder Per-Kristian Bratteng deltatt på NRs landsmøte og Mediedagene 2017 i Trondheim 12.-

14. juni 2017 og på NR høstmøte og regionledersamling fra 31.10-2.11.17 i Bergen. 

 

Fagdager 

I løpet av 2017 ble det arrangert to fagdager, begge lagt til Molde fjordstuer.   

29. mars 2017: 

I forbindelse med årsmøtet ble det arrangert fagdag med tema ytringsfrihetens kår i lokale 

mediehus, der Helsepartiets Geir Nordli ble intervjuet om hans forhold til lokalmedia. 

Professor Frank Aarebrot skulle delta, men måtte kvelden før melde avbud på grunn av 

sjukehus-innleggelse.  

19 medlemmer deltok.  

 

21. og 22. november 2017:  

Startet med middag og sosial samvær tirsdag kveld. Onsdag var det faglig program der tema 

var digitalisering og brukerinntekter. 

Hva kan vi alle lære av den jobben som Amedia og Polaris gjør? Hvilken journalistikk er det 

som utløser salg? Hvordan skape lojale lesere? Rådene som fungerer/ikke fungerer. Ole Knut 

Alnæs (Amedia) og Ole Bjørner Loe Welde (Polaris) delte raust av sine erfaringer. 



NRK - en trussel mot lokalavisene? Eller en venn som vil samarbeide i kampen mot giganter?  

Distriktsredaktør Hallstein Vemøy bidro.  

Avslutning ved Hanna Relling Berg: Slik styrker vi den viktige journalistikken – med 

utgangspunkt i handlingsplanen til Norsk redaktørforening 2017-2019. 

17 medlemmer deltok. 

 

Studietur 

Møre og Romsdal redaktørforening har gjennom minst 15 år hatt samarbeid med 

Avisforeninga i Møre og Romsdal om studieturer. Studieturene har vært tilgjengelig for 

medlemmene med følge.  

Blant annet på grunn av dårlig oppslutning de siste åra, ble det i 2017 ikke arrangert tur. 

Men det ble gjennomført en spørreundersøkelse som viser at det er stor interesse blant 

foreningas medlemmer om å fortsette tradisjonen med studieturer, og at ønsket frekvens er 

annet hvert år. Medlemmene er ikke så opptatt av hvor, bare det er faglig relevant. To eller 

tre overnattinger er greit for de fleste, og nesten alle mener det er ok å bruke helg som en 

del av turen.  Medlemmene er delte i synet på om man skal reise med eller uten ledsager. 26 

av 31 medlemmer deltok i spørreundersøkelsen. 

 

På bakgrunn av spørreundersøkelsen beslutta styret følgende:  

Annet hvert år vil Møre og Romsdal redaktørforening enten arrangere studieturer eller dele 

ut reisestipend til enkeltmedlemmer basert på søknad. Størrelsen per stipend settes til 

10.000 kroner. 

For 2018 er det planlagt ny tur. Turen går til Stockholm fra søndag 15. til tirsdag 17. april, 

denne gang uten ledsagere. 

  

Møte med politiet  

Etter initiativ fra Møre og Romsdal redaktørforening ble det 29. november avholdt et møte 

med politiet. Bakgrunnen er etableringen av nytt politidistrikt og det pressen opplever som 

manglende informasjon om viktige saker og tilgang på nøkkelpersoner. 

Fra politiet møtte politimester Ingar Bøen, visepolitimester Ingmar Farstad, 

kommunikasjonssjef Olav Sindre Rise og kommunikasjonsrådgiver Eli Anne Tvergrov. 



Fra redaktørforeningen møtte Ole Knut Alnæs (TK), Linda Eikrem (Vikebladet), Sindre 

Halkjelsvik (Smp) og Øyvind Brunvoll (RB). 

Redaktørforeninga framhevet fem hovedpunkt i møtet: 

- Politimesterens tilgjengelighet 
- Tilgang til etterforskningsledelse 
- Tilgang til jurister (jourhavende) 
- Bruken av twitter 
- Nyttig info om nøkkelpersoner i politiet (inkl  bilder) 

 
Politimesteren ga uttrykk for at han gjerne vil ha møter med redaktørforeninga oftere for å 

ta opp ting som går på kontakten mellom presse og politi.  

Konklusjon: Alt i alt et positivt og konstruktivt møte. 

 

Økonomi 

Regnskapet for 2017 viser at Møre og Romsdal redaktørforening per 1.1.2018 hadde ei 

beholdning på 217.237, 54 kr. Årsresultatet ble - 21.676, 75 kr.  

Se for øvrig årsregnskapet for 2017. 

 

For styret i Møre og Romsdal redaktørforening, 

Kristin Knudsen 

 
 

 

  



 

 


