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Medlemstall: Foreningen vokste i løpet av 2012. Fire medlemmer meldte seg ut, mens syv meldte 
seg inn. Antall medlemmer er nå 71. 

Styret har avholdt to møter og to telefonmøter i perioden. For medlemmene ble det arrangert 
vårmøte med årsmøte på Langesund bad 13. mars. Høstmøtet ble erstattet med studietur til 
Amsterdam 13. til 15. september. Videre ble medlemmene invitert til paneldebatt/åpen dag hos 
Sandefjords blad 1. november om Morgendagens avis (anledningen er SBs innføring av full betaling 
på nett).  

Årsmøtet 13. mars: 20 medlemmer deltok i årsmøtet. Forsamlingen godkjente uten 

merknader årsberetning og regnskap, som viste at foreningen har god økonomi med saldo på 
130.845 kroner ved utgangen av 2011.  

Møtet gjenvalgte styremedlemmene Heidi Pleym, NRK Østafjells, og Tone Størseth, Kragerø Blad 
Vestmar (begge for to år).  Rino Andersen (Nationen) * gjenvalgt som revisor for ett år, likedan 
valgkomiteens Lars Kise (Varden) og Håkon Borud (Tønsbergs blad) .  
Styret for øvrig består av leder Jan Roaldset, Sandefjords blad og kasserer Ingunn Larsen, Drammens 
tidende (ikke på valg).  
                                      *Rino Andersen sa fra seg vervet av habilitetsgrunner og ble i november erstattet av Morten Wang fra Tønsbergs blad. 

Vårmøtet (13. mars): Vårmøtet ble innledet med lunsj i Langesund bad. Etter 

gjennomføringen av årsmøtet var det faglig program. I tradisjonen med å inspirere hverandre,  
fortalte NRKs Heidi Pleym om den journalistiske snuoperasjonen i statskanalen. Laagendalspostens 
Jørn Steinmoen fulgte opp med sitt mediehus’ nettbrett-prosjekt. Etter kaffepause delte 
Hallingdølens Bjarne Tormodsgaards sine erfaringer med nettbetaling etter innføringen av «Ål 
Inclusive», før medieviter Arne Krumsvik avsluttet med sine synspunkter på tradisjonelle mediehus 
og den digitale transformeringen. 
Vårseminaret inkl. lunsj var gratis for medlemmene. 

Studietur til Amsterdam: 16 deltakere reiste til Amsterdam 13. til 15. september. Praktisk 

tilrettelegger var turoperatør Connections i Sandefjord, mens styret sto for faglig innhold.  NH City 
Centre var overnattingssted midt i byen. Middagen torsdag kveld ble inntatt på restauranten rett 
rundt hjørnet, d’Vijff Vliegen.  Fredag morgen ble delegasjonen busset til Den norske ambassade i 
Haag, hvor Mecoms nederlandske ansvarlige Truls Velgaard rystet de fremmøtte med et 
skremmende mediescenario fra landet. Etter diskusjoner og lunsj ble det gitt en innføring i 
økonomiske og politiske strømninger i Nederland og forholdet til Norge ved ambassadør (og 
telemarking) Anniken Ramberg Krutnes. 
Kveldssamlingen på Café Morlang spant temaet rundt digitale betalingsløsninger, hvor Sandefjords 
blads Jan Roaldset avslørte det radikale prosjektet mediehuset snart lanserer. 
Dagen ble avsluttet med middagscruise i de karakteristiske elvebåtene i Amsterdams kanaler.  
Avreise til Sandefjord-Torp lørdag formiddag. Studieturen ble delvis sponset av foreningen. 
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