
Årsberetning VeTeBu redaktørforening 2013 
Medlemstall: Antall medlemmer er nå 72.  

Styret har avholdt to møter i perioden. For medlemmene ble det arrangert vårmøte med årsmøte i 
Åsgårdstrand 12. mars. Høstmøtet ble erstattet med studietur til Brüssel 19.-21. september. 

Årsmøtet 12. mars: 20 medlemmer deltok på årsmøte som ble avholdt på Thon hotell i Åsgårdstrand. 
Forsamlingen godkjente uten merknader årsberetning og regnskap. Foreningen har solid økonomi 
med en saldo på 136.138,85kroner ved utgangen av 2012. 

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. Styret består for øvrig av 
Heidi Pleym (NRK Østafjells) som ikke var på valg. Morten Wang (Tønsbergs Blad) er gjenvalgt som 
revisor for ett år. 

Vårmøtet 12. mars: Etter gjennomføring av selve årsmøte, fortsatte vårmøte med et faglig program. 
For å inspirere hverandre, er «suksesshistorien»  et fast punkt på agendaen. Denne gang var det 
nyhetsredaktør Gry Remme Nordvik i Østlands-Posten som fortalte hvordan redaksjonen gravde fram 
fattigdomsbløffen i Larvik.  

Stipendiat Nina Kvalheim ved Universitetet i Bergen, tar doktorgrad på forholdet mellom multimedial 
nyhetsproduksjon og avisenes samfunnsrolle og fortalte hvordan hun mener avisene tilpasser seg en 
ny mediehverdag.  To medieelever fra Thor Heyerdahl  videregående skole fortalte om digitale 
brukervaner og forventninger til lokalavisen fra de unges ståsted.  

Nyhetsredaktør Rino Andersen fortale om hvordan Nationen jobbet fram en avis med bare kvinnelige 
kilder på kvinnedagen. 

Studietur til Brüssel: 13 redaktører deltok på årets studietur til Brüssel. Deltakerne møtte norsk-
amerikaneren Thomas Vinje som er en av verdens fremste eksperter på IT-rett. Han er en av 
advokatene som brakte Microsoft i kne, og jobber nå for å forhindre Google-monopolet. Et 
interessant foredrag på klingende halling! 

Deretter bar det videre til den norske ambassaden hvor vi møtte nestleder ved EU-delegasjonen og 
Norges ambassadør til Belgia, Niels Engelschiøn. Han holdt et foredrag med utgangspunkt i ulike sider 
ved Norges forhold til EU.  

Lunsj og spasertur til ESAs hovedkontor hvor vi hadde avtale med direktør Per Andreas Bjørgan i ESAs 
avdeling for konkurranse og statsstøtte. Han leverte et meget interessant foredrag med aktuelle 
norske og lokale saker som eksempler. Vi fikk også en orientering om momsspørsmålet for aviser og 
ESAs syn på pressestøtten.  

 

Skien 17.02.14 

Heidi Pleym, sekretær 



 

 

 

 

 

 


