
PROGRAM: 

11.00 –11.30: Lunsj 

11.30-11.45: Årsmøte 

11.45-12.30: Nytt og viktig fra Redaktørforeningen: 

Generalsekretær Arne Jensen overtok i fjor etter veteranen Nils E. Øy, men var i mange år 

før det assisterende i NR. Arne gir oss kortversjon av aktuelle saker og problemstillinger, 

og er mottakelig for innspill og spørsmål fra VeTeBu-medlemmene.  

 

12.30-13.15: Hva er medietrendene nå? 

Jens Barland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik. Han har tidligere hatt redak-

tørstillinger i Aftenposten, Dagbladet, samt vært sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Han 

har også vært forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon. Jens er fra Stokke i 

Vestfold, og følger intenst med på trendene i mediemarkedet. 

 

13.15-14.00: Hva er det som gjør leserne mest tilfredse?  

Anne Jacobsen, er analysesjef i Amedia og hadde tidligere samme funksjon i A-

pressen. Hun er én av flere i konsernstaben som forsker på og analyserer leseratferd. 

Hun vil dele med oss det hun mener er den viktigste driveren for lesertilfredshet. Det er 

kanskje ikke det vi tror… 

 

14.00-14.30: Hvordan snu omdømmet fra krise til suksess? 

Martin Andrew Grey er sjefredaktør og daglig leder i Østlandets Blad på Ski. Han 

startet jobben midtveis i 2013, og har bakgrunn som journalist blant annet fra Aftenpos-

ten. Gray kom til et mediehus som på grunn av omfattende endringer i konsept og strate-

gi, opplevde leserflukt. Noe av det første han gjorde var å gjenåpne oblad.no. Han kan 

ikke love at suksessen er helt i boks ennå, men forteller om veien så langt.   

NB: Frist for påmelding: 3. mars til jan.roaldset@sb.no 

Velkommen til vårmøte  

i Tønsberg 12. mars 

Nyttig, nært og 

inspirerende! 

Dato: 12. mars 2014 kl. 11—14.30. 

Sted: Thon Hotel Brygga, Tønsberg 

Påmelding til styreleder Jan 

Roaldseth innen 3. mars 

Jan.roaldset@sb.no 

V E T E B U  

R E D A K T Ø R F O R E N I N G  


