
Årsmøter 2013  
Nordnorsk Redaktørforening og Hålogaland Avisforening 
Sted: Alta 
 
Tirsdag 12. mars:  
1100-1130: Velkommen til Alta – omvisning i Mediehuset Altaposten 
Ved Mediehuset Altapostens ledelse.  
Sted: Altaposten 
 
1145-1215: Årsmøter i Nordnorsk Redaktørforening og Hålogaland Avisforening 
Sted: Thon hotell 
 
1215-1300: Lunsj  
Sted: Thon hotell 
 
1300-1400: Sametinget 
Hvordan er etterdønningene etter den samiske navnestriden som har herjet Nord-Norge? 
Hvordan dekker nordnorske medier samiske spørsmål, og hva er de sentrale spørsmålene 
Sametinget jobber med? Fagleder i kommunikasjonsseksjonen, Hanne Holmgren, og 
kommunikasjonsrådgiver Pål Hivand representerer Sametinget. 
Sted: Thon hotell 
 
1400-1415: Kaffepause 
Sted: Thon hotell 
 
1415-1545: Medielandskapet – sett fra hovedstaden: 

• Assisterende generalsekretær – og påtroppende generalsekretær - i Norsk 
Redaktørforening, Arne Jensen, om utkastet til handlingsplan for NR, og om 
redaktørrollen i det nye mediebildet. Hva betyr fremveksten av ”redaktørløse” 
sosiale medier for måten vi utøver rollen vår på og hva blir de viktigste tingene å 
jobbe med i årene som kommer? (40 minutter) 

• Administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening  
om fokusområder i MBL og Avis i skolen-prosjektet. (40 minutter) 

Sted: Thon hotell 
 
1600-1730: North Energy 
Direktør Erik Karlstrøm om hvordan North Energy tenker, jobber og vurderer 
petroleumsutsiktene i nord. Hvordan dekker nordnorske medier olje-/gass-spørsmål? 
Hvordan oppfatter næringa de stadige bykampene i nord? 
Inkludert aperitiff.  
Sted: Norths lokaler i Kunnskapsparken 
 
1830: Bussavgang til Sorrisniva 
Avgang fra Rica hotell 
 



1900: Omvisning i Ishotellet, med aperitiff 
Sted: Sorrisniva 
 
2000: Festmiddag på Sorrisniva 
Anlegget (www.sorrisniva.no) ligger ved bredden av Altaelva, 15 km fra sentrum. Stedet er 
kjent for godt kjøkken og trivelig atmosfære. Lederne Jan-Eirik Hansen (NNR) og Marit Skog 
(HA) hilser velkommen. 
Sted: Sorrisniva 
 
2359: Bussavgang tilbake til Alta sentrum 
 
Onsdag 13. mars:  
0900-1000: Finnmarksløpet 
Daglig leder Svanhild Pedersen forteller om eventyret Finnmarksløpet, og hva det betyr 
lokalt og regionalt. Samtidig: Hva ville Finnmarksløpet vært uten NRK, og er det problematisk 
at NRK må ha betaling for å dekke løpet? Hvordan har utviklingen for løpet vært 
mediemessig? Hvor stor betydningen har mediedekningen for løpet, Alta og Finnmark?  
Sted: Thon hotell 
 
1000-1015: Kaffepause 
Sted: Thon hotell 
 
1015-1230: Slik går jakten på kronene 
Geir Engen, MBL, om hvor det blir av annonsekronene i framtida? 
Etterfulgt av paneldebatt: Hva er nordnorske mediers største utfordringer – fra vårt ståsted? 
Hvordan utvikle produktene for å vinne markedsandeler inn i den nye digitale 
I panelet: Geir Engen (MBL), Oddleif Haagensen (daglig leder i annonsesamkjøringsselskapet 
iNord og tidligere toppleder i Media Nor) og Steinulf Henriksen (sjefredaktør og adm. 
direktør i Folkebladet på Finnsnes). Debattleder: Rolf E. Lund, sjefredaktør i Altaposten.  
Sted: Thon hotell 
 
1230: Lunsj  
Avslutning av det offisielle programmet.  
Sted: Thon hotell 
 
__ 
 
1330: Omvisning i Nordlyskatedralen 
For de som ønsker det og har muligheten, er det lagt til rette for en omvisning i 
Nordlyskatedralen. Ved prost Olav Øygard.  
Sted: Nordlyskatedralen 

http://www.sorrisniva.no/

