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Tone S. Qviller fratrådte ved slutten av året da hun sluttet i mediabransjen. 

 
Sist årsmøte ble holdt i Århus i forbindelse med studieturen vi arrangerte dit 17. – 19. 
november. 14 medlemmer deltok. Ordinært skulle vi ha avviklet neste årsmøte innen 
utgangen av 2012, men på grunn av nye vedtekter for regionforeningene plikter vi å 
avvikle årsmøtet innen 1. april hvert år. For å komme «ajour» valgte vi derfor å 
avvente med årsmøte til våren 2013. For seinere år vil vi måtte innordne oss 
vedtektene og avvikle årsmøtet innen 1. april hvert år. Årets årsmøte avvikles på 
Gjøvik 6. mai, og i etterkant av årsmøtet har vi lagt opp til faglig samling der Jens 
Barland er invitert. Vi avslutter med felles middag. 
 
Aktiviteten siste perioden har vært basert på tidligere opplegg i trå med signaler fra 
årsmøtene og kontakt med medlemmene. I 2011 gjennomførte vi også en 
undersøkelse for å kartlegge nærmere hva medlemmene er mest opptatt av. 
Undersøkelsen ble sendt ut ved hjelp av sekretariatet i NR og 32 medlemmer 
besvarte. Denne ga i hovedtrekk full tilslutning til den strategi styret har fulgt med 
hensyn til innhold og aktivitetsnivå. Vi fikk også flere innspill på tiltak og aktiviteter. 
Blant våre medlemmer er det ikke minst klar tilbakemelding på at studieturene er 
blant de viktigste medlemsaktivitetene. Det samme ble også poengtert på årsmøtet i 
Århus. I tråd med dette valgte styre å legge opp til en rent faglig studietur med mest 
mulig relevant og dagsaktuelt innhold. Valget falt derfor på å besøke Aftenposten som 
er blant avisene som er kommet lengst når det gjelder produktutvikling og omstilling 
samt Fedrelandsvennen i Kristiansand, sistnevnte med hensyn til modell for betalt 
innhold på nett. 14 medlemmer var påmeldt. Studieturen ble avvikla 31.10. – 1.11.12. 
Vi har fått tilbakemelding på at opplegget var faglig relevant og at opplegget var 
vellykket. 

 
 
Møte med finansminister Sigbjørn Johnsen ble holdt på Hamar 10. januar 2012.  
Opprinnelig var dette planlagt 19. august, men ble avlyst på grunn 22. juli-tragedien. 
25 medlemmer deltok. Ikke minst moms på innhold var viktig emne på møtet, som 
startet med en innledning om de mediepolitiske utfordringene i øyeblikket ved Jens 
Olai Jensen (OA). 
 



Våren 2012 inviterte styret til to fagsamlinger, som en del av NR Kompetanse (6 – 8 
t) med innleder fra NR. Det meldte seg beklageligvis ikke nok deltakere til at disse 
samlingene lot seg gjennomføre. 
 
16. mai hadde Oplandenes red. regien på et møte mellom den nye politimesteren for 
Vestoppland, Johan Martin Welhaven, og avisene i området. Møtet var kommet i 
stand på bakgrunn av ny informasjonspraksis m.v. Flere repr. fra avisene OA, 
«Valdres», Hadeland, Gjøvik Blad/Totens Blad og NRK deltok. Vi anser møtet for å 
være svært viktig for berørte aviser og vil gjerne følge opp med tilsvarende for de 
andre politidistriktene innenfor området vårt. 
 
29. november hadde vi julemøte med felles middag på Hvelvet og faglig samling i regi 
av GD. Forfatter Helge Hagen deltok. På fagsamlingen ble spes. Øygard-saka og GDs 
erfaringer med dekningen av den tema. Et svært interessant og aktuelt møte som 
hadde rekordframmøte, 22 medlemmer. 
 
Leder har hatt kontakt med journalistleder i både Oppland og Hedmark om ev. 
samarbeid, spesielt om å innstifte en ny pressepris for innlandet.  22. november 12 
hadde leder og Carsten Bleness møte med leder i Hedmark Journalistlag, Maj-Britt  
Bjørlo Henriksen. Dette vil bli fulgt opp av det nye styret med sikte på å innstifte en 
ny pressepris og ev. utvikle videre vårt samarbeide. 
 
I første del av året lykkes vi endelig med å registrere Oplandenes red.f. i 
Brønnøysundreg, slik som øvrige regionforeninger nå er. 
 
Oplandenes red.f. har gjennom flere år hatt en del av sine midler avsatt på et 
kapitalfond. Styret vedtok i 2012 at fondet skulle avvikles og pengene overføres til vår 
vanlige konto, det vil lette vår oversikt. Dette er det nå ordnet opp i. 
 
Leder har deltatt på regionledersamling i NR-regi i Oslo den 6. nov. 12. 

 
Det har vært avholdt fire styremøter, i tillegg har det vært en god del uformell 
kontakt, særlig har det vist seg at e-post er svært egnet til å avklare og holde kontakt. 
 

 
OR har ved årsmøtet 44 medlemmer, pluss seks pensjonistmedlemmer. 
Kontingenten for 2012 ble på årsmøtet fastsatt til kr. 1.500, og det er samme nivå 
som gjennom mange år. Takket være kontingent, egenandeler, bidrag fra NR og 
fornuftig pengeforvaltning har foreningen god økonomi. NR/Vederlagsfondet har 
også ytt kr. 2000 per deltaker i forbindelse med årets studietur. Nytt er at 
kontingenten nå kreves inn sentralt og tilbakeføres regionforeningen.  

 
NR's nye nettsider har også lenker til hver enkelt regionforening, vi kan om vi ønsker 
det fylle på med innhold. Det er en klar ambisjon at vi skal lykkes med etablere 
innhold på disse sidene i kommende årsmøteperiode. 

 
Samarbeidet med NR og sekretariatet har vært meget godt i perioden.  

 
Oplandenes redaktørforening har en stor utfordring i å skape aktiviteter som kan 
være interessante nok til at vi samler en større andel av medlemmene enn hva som 
gjerne har vært tilfelle. De fleste opplever en krevende arbeidssituasjon og høg 



møteaktivitet, ikke minst som følge av konsernaktiviteten, situasjonen har åpenbart 
forverret seg i 2012/13. Men dette må aldri bli til hinder for at vi holder et normalt 
aktivitetsnivå i foreningen. 

 
Fagernes 6. mai 2013 

 
For styret  
Torbjørn Moen /s/ 

 


