
 
 

                     Referat fra årsmøte og vårmøte  
                     i VeTeBu redaktørforening 
 
 
 
20 medlemmer var til stede på Thon hotell i Åsgårdstrand tirsdag 12. mars 2013. 
 
Foreningsleder Jan Roaldset ledet årsmøtet. Ingen merknader til innkallingen. 
 
SAK 1: Årsberetning og regnskap 
Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader. Foreningen har solid økonomi.  Pr  31.12.12 
er saldoen på 136.138,85 kroner. 
 
Sak 2: Valg 
Styret ba årsmøtet om godkjennelse til å legge ned valgkomiteen og at styret i fortsettelsen foreslår 
nye medlemmer til styret. Ved sammensetning av styret skal det blant annet tas hensyn til kjønn, 
fylkes- og konsernrepresentasjon. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette. 
 
Ingunn Larsen (Drammens Tidende – Jarlsberg Avis fra 1. april) og Jan Roaldset (Sandefjords Blad) ble 
gjenvalgt for to år. Lars Kittilsen (Varden) ble valgt som nytt styremedlem, for ett år. Styret består for 
øvrig av Heidi Pleym (NRK Østafjells) som ikke var på valg. Morten Wang (Tønsbergs Blad) er 
gjenvalgt som revisor for to år. 
 
Orienteringsak:  Eventuell studietur – høstmøte 
Det har de siste to årene vært stor interesse og god tilbakemelding på en årlig studietur i regi av 
foreningen. Leder Jan Roaldset ønsket tilbakemelding fra årsmøtet om vi burde planlegge en ny 
studietur eller arrangere et ordinært høstmøte. Bjarne Tormodsgard fra Hallingdølen foreslo 
studietur til Brüssel med fokus på flere interessante tema. Styret i samarbeid med Tormodsgard 
jobber videre med dette.  
 
Programmet for øvrig besto av: 
 
Avisenes nye mediehverdag – stipendidat Nina Kvalheim ved Universitetet i Bergen, tar doktorgrad 
på forholdet mellom mulimedial nyhetsproduksjon og avisenes samfunnsrolle og fortalte hvordan 
hun mener avisene tilpasser seg en ny mediehverdag. 
 



 
 
Brukernes nye mediehverdag – to medieelever fra Thor Heyerdahl  videregående skole fortalte om 
digitale brukervaner og og forventninger til lokalavisen fra de unges ståsted.  

 
 
Suksesshistorien – nyhetsredaktør Gry Remme Nordvik i Østlands-Posten fortalte hvordan 
redaksjonen gravde fram fattigdomsbløffen i Larvik.  
 
Kvinneavis på kvinnedagen -  nyhetsredaktør Rino Andersen fortale om hvordan Nationen jobbet 
fram en avis med bare kvinnelige kilder på kvinnedagen. 
 
 
 
 
Ref. Heidi Pleym 

 
 


