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Har du i løpet av de siste tre årene deltatt på et 
arrangement i regi av Rogaland og Agder 
Redaktørforening? 
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Hva slags arrangement var dette? 
Flere svar mulig 
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Hvor enig er du i disse påstandene? 
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De gir god faglig oppdatering. 

De hjelper meg til å håndtere praktiske problemer i redaktørjobben. 

De gir meg ideer og impulser til å sette i gang med nye ting. 

De er et nyttig forum for faglige og politiske diskusjoner. 

De er en hyggelig anledning for sosialt samvær mellom kolleger. 

1. Ikke enig 2. 3. 4. 5. Helt enig 



Hvor enig er du i disse påstandene? 
Snitt 
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Hva er årsaken til at du ikke har deltatt i aktivitetene til 
Rogaland og Agder Redaktørforening? 
Flere svar mulig 
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Synes du aktivitetsnivået i Rogaland og 
Agder Redaktørforening er: 

Hvor fornøyd er du med informasjonen du får 
fra Rogaland og Agder Redaktørforening? 
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1. Ikke førnøyd 2. 3. 4. 5. Svært fornøyd 



Hvor viktige mener du følgende aktiviteter/arbeidsområder bør 
være for Rogaland og Agder Redaktørforening? 
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Kursvirksomhet, særlig for ferske redaktører 

Studieturer 

Engasjement i mediepolitiske spørsmål 

Sosiale aktiviteter 

Utveksling av informasjon, råd og erfaringer medlemmene imellom 

Oppdatering på utviklingen i bransjen 

1. Ikke viktig 2. 3. 4. 5. Svært viktig 



Hvor viktige mener du følgende aktiviteter/arbeidsområder bør 
være for Rogaland og Agder Redaktørforening? 
Snitt 
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Kommentarer 
Aktuelle tema og overkommelig pris som pensjonist 
At arrangementene ikke legges til helger 
At det er et tema jeg finne faglig interessant. I noen tilfeller spiller også ikke alt for lang reisevei inn. 
At det ikke er for langt å reise og går over for lang tid 
At møtet arrangeres i nærheten, og at programmet er relevant. 
Bedre tid:-) 
Dag seminar. Avsluttes med middag. Ikke reise. 
Det må ikke koste noe særlig, og det bør helst være sånn at jeg slipper å være vekke mer enn en dag fra jobb. Hvis det er studietur, bør det også være laget sånn at det 
ikke blir dyrt. 
Faglig utveksling om nåtidens og fremtidens utfordringer i bransjen. 
Lære av hverandres erfaringer-kollegial utveksling. Styrke  båndene mellom de ulike redaksjonene i redaktørfamilien 
Faglige samlinger med fokus på lederskap og utviklingen i bransjen.  
Gode eksterne foredragsholdere. 
For min del har vore forhindra frå å delta på fleire av arrangementa dei siste åra pga møtekollisjon. Eg vil gjerne delta, og set pris på tidleg varsel (slik ein har vore flinke 
til). 
Godt innhold og avgrenset tidsbruk 
Jeg er interessert i å delta på det som kommer fremover. 
Lett tilgjengelig 
interessant mediepolitisk dagsorden 
Møtevirksomhet som det er praktisk lett å delta på. Uten overnatting. Vi kan gjerne ha halvdagsseminar o.l i stede for helgeseminar. 
Relevans. Studieturer er svært hyggelige, men lite faglig relevante. De aller fleste av oss jobber til daglig ikke med islandsk eller irsk politikk, men trenger desto mer viten 
om medieutvikling, lokaljournalistikk i andre land, digitalisering etc. 
Relevant innhold enten med kurs, faglige diskusjoner eller erfaringsutveksling. 
Sprek diskusjon om aktuelle tema. 
Å kombinere samlinger med kurs og faglig oppdatering. 
Å lære noe nytt, enten om de politiske forhold i andre land eller i norsk mediebransje. 
Bli flinkere til å hente innspill fra medlemmene. Inviter til ideutveksling i forkant av seminarer og turer. Det kan gjerne også være en fordel å se på styresammensetningen. 
Er det nok yngre medarbeidere og kvinner med? 
Foreningen har utviklet seg til å bli faglig nyttig, og ledelsen har vært flink til å hente inn interessante personer fra andre steder til møtene som inspirerer. Viktig å holde på 
fagligheten. Cognac-klubbens tid er forbi. 
Håper på noen korte samlinger. Gjerne i arbeidstiden 
Jeg synes de gjør en god jobb. Det er heller vi medlemmer som har det så travelt at vi ikke klarer å prioritere deltakelse på arrangementene, turene og møtene de tilbyr. 
For min egen del er det lettere å delta på et møte som tar en halv eller en dag fremfor noe som betinger at jeg er vekke fra jobben lengre tid. 

Stå på! Det er et veldig viktig organ som langt flere av redaktørkollegaene bør se verdien av å slutte opp om 
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