
Årsmelding 2013 

Møre og Romsdal Redaktørforening 

Årsmøtet ble avviklet i Molde onsdag 6. mars 2013. Det nye styret fikk følgende 
sammensetning: 

Leder: Jan Erik Røsvik, Sunnmørsposten, for perioden 2013-2015 
Sekretær: Bente Tovan, Romsdals Budstikke, for perioden 2013-2015 
Kasserer: Jan Arve Ødegård, Tidens Krav, ikke på valg 
Nestleder: Ole Reinlund, Nordre, for perioden 2013-2015 
1. varamedlem: Ole Bjørner Loe Welde, Romsdals Budstikke, for perioden (ikke på valg) 
2. varamedlem: Lars Smisethjell, Åndalsnes Avis, for perioden 2013-2015 
Revisor: Asle Geir Johansen, Vikebladet Vestposten, for perioden (ikke på  valg) 

Valgkomité: Hallstein Vemøy og Hanna Relling Berg, valgt for ett år. 

Ole Reinlund gikk ut av styret høsten 2013 da han sluttet som redaktør og gikk over i annen 
bransje. Jan Arve Ødegård har etter dette vært nestleder og kasserer, mens Ole Bjørner Loe 
Welde trådte inn som møtende styremedlem. 

Styremøter:  
Styret har hatt åtte styremøter i løpet av året. De viktigste styresakene har vært 
forberedelser av studieturen, planlegging av fagdagen 2013 og fagdagen 2014, faglig kurs for 
medlemmene og handlingsplan. Styret har også drøftet samarbeid med andre 
regionforeninger (Vestenfjeldske og Trøndelag Redaktørforening) og Møre og Romsdal 
Journalistlag. Vi har også hatt møte med Arnt Sommerlund om hvordan vi kan engasjere oss i 
«Kampanje for journalistikken».  

Øvrige oppdrag: 
Styreleder har i løpet av året deltatt på Norsk Redaktørforenings årsmøte/ vårmøte og 
høstmøte, henholdsvis i Oslo og på Gardermoen. I forbindelse med høstmøtet deltok 
styreleder også på NRs regionledersamling. 

Medlemstallet: 
Møre og Romsdal Redaktørforening har i 2013 (ved utløpet av året) 37 medlemmer i 
følgende bedrifter: Aura Avis, Sunnmørsposten, Tidens Krav, Romsdals Budstikke, Møre, 
Computerworld, Vikebladet Vestposten, Sykkylvsbladet, Driva, Åndalsnes Avis, NRK Møre og 
Romsdal, Nordre og Sunnmøringen. 31 av medlemmene er aktive redaktører og seks er 
pensjonistmedlemmer. 

Økonomien: 
Ved årsskiftet hadde foreningen et samlet bankinnskudd på 161.258,99 kr. fordelt på 
89.227,47 kroner på servicekonto og 72.031,52 kr. på plasseringskonto. Årsresultatet ble i 



2013 negativt med  17.548,37kr.. Årsaken til det negative resultatet er i hovedsak 
ekstraordinære kostnader i forbindelse med studietur til Washington høsten 2013. Dette var 
på forhånd drøftet i årsmøtet i 2013.   

Styret mener fortsatt at økonomien er tilfredsstillende og at foreningen har handlingsrom til 
å gjennomføre ønskede aktiviteter i året som kommer, samt en buffer til å møte uforutsatte 
kostnader. 

Aktiviteter i 2013. 

Fagdag: I tilknytning til årsmøtet i mars arrangerte foreningen fagdag med god oppslutning. 
Fagdagen og årsmøtet ble avholdt ved Molde Fjordstuer i Molde. Temaene for fagdagen var 
endringene i tekstreklameplakaten ved generalsekretær Nils E. Øy og bransjens utfordringer 
i den digitale transformasjonen. Innledere ved dette temaet var Pål Nedregotten 
(digitaldirektør i Amedia) og Arne Krumsvik (medieforsker).  De to deltok også i en 
etterfølgende debatt om temaet. I tilknytning til fagdagen og årsmøtet benyttet også 
regionforeningen anledningen til å takke av avtroppende generalsekretær Nils E. Øy for godt 
samarbeid gjennom mange år. 

Studietur: Totalt 16 personer fra Møre og Romsdal Redaktørforening og Avisforeningen i 
Møre og Romsdal (opprinnelig 18 påmeldte) deltok på turen til Washington DC i slutten av 
september 2013. Tilbakemeldingene fra turen har vært svært gode, både når det gjelder det 
faglige og det sosiale. Vi besøkte blant annet National Geographic, Newseeum, National 
Press Club, National Public Radio (NPR) og Pew Research Senter. Besøket ga oss god innsikt i 
aktuelle utviklingstrekk og utfordringer for de enkelte mediebedriftene og amerikanske 
medier generelt. Ved besøket i presseklubben fikk vi overvære en debatt/ pressemøte om 
utbredelsen av håndvåpen og antallet drap på unge menn. Deltakere var blant andre 
ordførerne i Philadelphia og New Orleans. Ved besøket ved Newseeum deltok vi også i en 
diskusjon/ samtale om presseetiske spørsmål. 

I tillegg hadde vi felles aktiviteter og sightseeing i Washington med i samarbeid med tidligere 
korrespondent Ole Morten Orseth. Orseth gjorde også mye av arbeidet med tilrettelegging 
av programmet for turen, og bidro sterkt til at dette ble en vellykket studietur. 

Faglig kurs: I tråd med foreningens handlingsplan har vi også i 2013 gjennomført 
kompetansehevende kurs. Kurset «Slik er dine etiske og rettslige rammer» ble gjennomført i 
april med generalsekretær (daværende assisterende generalsekretær) Arne Jensen som 
kursholder. Kurset hadde åtte deltakere. 

 

 

Jan Erik Røsvik Bente Tovan  Jan Arve Ødegård Ole Bjørner Loe Welde 


