
 

Årsmøte Opplandenes Redaktørforening 
Mandag 6. mai kl 17.00 på Choice Comfort Hotel Grand, 
Gjøvik 
 
Til stede: Torbjørn Moen, Nils Kristian Myhre, Sissel Skjervum Bjerkehagen, Kari 
Dæhlen, Jon Olav Andersen, Kine Søreng Hansen, Frode Kleverud, Hallvard Grotli, 
Pål Sønsteli 
 
INNKALLING OG SAKSLISTE 
Innkalling og saksliste godkjent 
 
Torbjørn Moen valgt til møteleder 
Pål Sønsteli valgt til referent 
 
Sissel Skjervum Bjerkehagen og Jon Olav Andersen valgt til å signere protokollen 
 
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 
Moen gikk gjennom årsberetningen med kommentarar, som ble enstemmig godkjent. 
 
Nils Kristian Myhre gikk gjennom regnskapet og refererte at revisor påpeker at 
formann Moen har et tilgodehavende på drøyt 2000 kroner. For øvrig har ikke revisor 
noen merknader til regnskapsførselen, og mener regnskapet gir et riktig bilde av 
foreningens drift og verdier. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 
 
VALG 
Valgkomiteen har bestått av Hallvard Grotli (leder), Anne Ekornholmen, Sissel 
Skjervum Bjerkehagen. Valkomiteens leder la fram komiteens innstilling, som ble 
enstemmig fulgt. 
 
Torbjørn Moen , avisa Valdres, valgt til styret for to år, gjenvalgt som leder 1 år.  
Sissel Skjervum Bjerkehagen, Hadeland, valgt for 2 år (13-15)  (Ny) 
Anne Ekornholmen, HA, valgt for to år (13-15) (Ny) 
Nils Kristian Myhre, ØL, ikke på valg (13-14) 
 
Vararepresentanter: 
Eivind Lid, Glåmdalen, 1 år (13-14) (ny) 
Kine Søreng Hernes, GD, 1 år (13-14) (ny) 
 
Revisor: Øivind Ludvigsen, Amedia, gjenvalgt 1 år (13-14) 
 
Valgkomite: Hallvard Grotli (leder), Jon Olav Amundsen, Gjøvik Blad/Totens Blad og 
Gunnar Østmo, Østlendingen 
 
KONTINGENT 
Uendret, fortsatt 1500 kroner, som nå kreves inn fra sentralt hold. 
 



EVENTUELT 
Moen oppfordret medlemmene til å fremme muligher for fellesaktiviteter og 
spennende reisemål. Fellestur kan eventuelt kombineres med en mediekonferanse. 
Oslo Redaktørforening har god erfaring med det. 
Dæhlen refererte til en tidligere fellestur til London, hvor det hadde vært bra 
oppslutning ifm besøk i avishus m.v.. 
Grotli kastet fram forslag om Brussel (EU og Norge vært i endring siden sist OR var 
der. Veldig aktuelt med en tur i etterkant av valget) og Roma (pressepolitisk posisjon 
hvor mediebildet er helt skrudd, og Italia som nasjon under press), og ber styret 
vurdere disse to alternativene. 
Bjerkehagen: Ønsker et nytt møte med politimester Welhaven, forholdene og 
samarbeidsklima er verre enn det noen gang har vært.  
Kan også være aktuelt med fagsamlinger, gjerne med levende bilder som tema. 
Myhre: Møte med ny konsernsjef i Amedia. Hvordan ser Amedia på 
samfunnsoppdraget? Kan man forvente en driftsmargin på 10% når 
annonsemarkedet opplever en nedgang på 15%? 
Søreng Hansen informerte om GDs debattmøte om redaktøransvar og yttringsfrihet 
under Litteraturfestivalen på Lillehammer 29. mai 2013. 
 
 
Årsmøtekvelden ble avlsuttet med fagtema der Jens Barland var innleder. Emnet var: 
"Papir og digital - to bein å stå på, eller ut i spagaten?" 
Den svært interessante og tankevekkende innledningen ble etterfulgt av spørsmål og 
flere innlegg. 
 
Årsmøtekvelden ble avsluttet med felles middag på Big Horn på hotellet. 
 
 
6. mai 2013 
 
Pål Sønsteli/ref. 
 
 
 
Protokollen godkjent: 
 
 
Jon Olav Andersen                                     Sissel Skjervum 
Bjerkehagen 
 
 
 


