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Arbeiderbevegelsens Presseforbund,

Clarion Hotel The Hub Oslo 3. og 4. oktober

Åpning

Forbundsleder Nlna Hanssen åpnet landsmøtet.

Landsmøtet minnet døde medlemmer med ett minutts stillhet.

Ved navneoppropet var det 33 delegater og 17 gjester til stede.

Delegatene Britt Ellen Nergård, Anna P. Sætereie og Steinar Christiansen hadde meldt forfall
på grunn av sykdom. Delegatene Victoria Kvalvik og Siv Jacobsen hadde meldt forfall.

Konstituering

Forslag til dagsorden og forretningsplan ble godkjent av landsmøtet.

Møteledere:

Lars Løkkebø

Hanne Kullerud Nielsen

Redaksjonskomite

Line Finnøy

Knut Viggen

Valg av dirigenter:

Hanne Kullerud Nielsen

Lars Løkkebø

Møtesekretærer

Helle Østvik

Helge Rønning Birkeland

Til å undertegne protokollen:

Svein Yngve-Madssen

Aina Helgheim

Årsmelding

Beretning for perioden z0tg - 2022



Forbundsleder Nina Hansen orienterer kort om koronasituasjonen med møter på teams.
orienterer så om innholdet i beretningen. Nedgang i antall medlemmer- har lagt ved
brosjyre med mål om å få vervet nye medremmer. oppfordrer medlemmene om å verve nye.
Glad for en lydhør LO-leder.

Beretn ingen god kjen n es.

Regnskap

Tore Sjølie orienterer. Bemerker at det interessante er balansen og at det som er litt spesielt
er at det i 2018 var litt over en million kroner iegenkapital og at egenkapitalen i 2021 er den
samme: Forbundet holder økonomien stødig. lkke det store overskuddet men holder det
gåend e.

Kontrollkomiteen ved Kjell werner åpner for spørsmål fra salen - ingen spørsmål.

Regnska pet og revisjonsberetn ingen god kjen n es.

Enighet om at kontingenten ikke endres.

Enighet om at honoraret blir stående.

Valgkomiteen har i perioden bestått av Elisabeth Lunner, Steinar Grønbekk og Kjell Werner.
Elisabeth Lunner fratrådte i løpet av perioden.

Valg:

Forbundsstyret:

. Leder - Nina Hanssen, LO Media

. Nestleder - Lars West Johnsen, redaktør Dagsavisen

o Hovedkasserer - Tore Sjølie, pensjonist/ApF

. Sekretær - Ann-Kristin Hanssen, Fremover

. Styremedlem - Lars Løkkebø, Telemarksavisa

. 1. vara - Eva Stenbro, konserntillitsvalgt Amedia

. 2. vara - Kjell Aasum, Romerikes Blad

. 3. vara - Helle østvik, Finnmark Dagblad

Landsstyret:

1. Nina Hanssen, LO Media (gjenvalg)

2. Lars West Johnsen, redaktør Dagsavisen (ny)

3. Tore Sj6lie, pensjonist/ApF (gjenvalg)

4. Ann-Kristin Hanssen, Fremover (ny)



5. Lars Løkkebø, Telemarksavisa (ny)

6. Eva Stenbro, konserntillitsvalgt Amedia (ny plassering)

7. K.jell Aasum, Romerikes Blad (gjenvalg)

8. Helle @stvik, Finnmark Dagblad (gjenvalg)

Varamedlemmer landsstyret:

1. Helge Rønning Birkelund, LO Media (ny plassering)

2. Line Mette Finnøy, Stjørdalens Blad (ny plassering)

3. Christian Bergheim, Hamar Arbeiderblad (ny)

4. Eva Ler Nilsen, redaktør Fagbladet (ny)

5. Tom Vestreng, Dagsavisen (ny)

6. Bente Birkeland, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddela rbeiderforbund (NruN) (ny)

7. Runar Nørstad, Skolenes landsforbund (ny)

8. Morten Hansen, LO Media (ny)

Valgkomite:

Sissel Rasrnusscn. LO Media
'l'one 

Jensen, Noldlys,
Pcr Vikan" I IelgcIcndingen

AIle valg var enstemmig,

Aina Helgheim
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Seminardelen:

Medieminister Anette Trettebergstuen holdt innlegg om viktigheten av ytringsfriheten -
ytringsfrihetskommisjonens arbeid. Dagens situasjon med fake news.

Ber om at journalister bidrar med meninger og tilbakemeldinger rundt rapporten, nå som

den ligger ute til høring. Blir viktig i arbeidet med å sluttføre rapporten.

Åpnet for debatt.

Flere spørsmål fra salen.

Sissel Skoghaug 1. nestleder LO

Gir et historisk tilbakeblikk. Om pressens avgjørende rolle. Blir ikke noe demokrati uten en fri
presse - blir ikke en fri presse uten et demokrati.

Vi må passe på rettighetene våre - er bekymret for dagens utvikling hvor den frie pressens

vilkår er under press. Debattklimaet har endret seg.

Folkeskikk og debattklima - kappløp mot bunnen,

Retter fingeren mot media som må passe på at vi ikke polariserer; utgjør en risiko og

underminerer fellesskapet - vi tyr til enkle løsninger på kompliserte spørsmål - for eksempel

korona og energikrisa. En mangfoldig sterk og uavhengig presse er motvekt til polariseringa.

LO mener pressestøtten må styrkes.

Åpnet for spørsmå1.

lngen spørsmål fra salen.

APF Arbeiderbevegelsens Presseforbu nd

Hva vil vi med APF?

Tore Sjplie innleder med foredrag. Trekker historiske linjer bakover itid. Et selvstendig LO-

forbund.

Stiftet 9. mars 1909, både journalister og redaktører var med. L930 ble forbundet meldt inn i

LO. Disponentene fikk også være med.

Har kjempet for lønns- og arbeidsforhold. Første tariffavtale med minsteløn nssatser i 1937.

Mektig organisasjon som en del av LO - med 980.000 medlemmer. Før var det
organisasjonsplikt - i dag frivillig.



APF er i dag et selvstendig forbund.

Hva skjer hvis Tore blir for gammel og ikke greier dette lenger? (Gud forby)

Hvordan drive forbundet videre - pråktisk?

Skal APF fortsette som eget selvstendig forbund eller skal vi legge ned?

NJ ved Hege Fagerheim, om hvordan ser på ulike former som samarbeid.

Tok henvendelsen fra Sjølie spørsmålet med i ledergruppa. Synes spørsmålet om en

eventuell sammenslåing eller å bidra med tjenester er interessant, men også komplisert. NJ

ekstremt opptatt av sin egen uavhengighet.

Samtidig er NJ sammenlignet med LO, et knøttlite forbund. ltariffsammenheng er 8.200
medlemmer lite ... Relasjonen til LO blir vanskelig uten å møte motstand fra medlemmene.

Reint administrativt, den nye Tore? Ad ministrasjonen har allerede mange oppgaver... men
en litt lavere terskel å diskutere.

Handel og Kontor ved Bjørn Mietinen. Mener bestemt at APF ikke må gå for en nedleggelse.
Forbud nummer 6n i LO, delegat nummer 6n i kongressen og tale og forslagsrett i Los

sekretariat er en utrolig viktig posisjon og ha. Sammenslåing er også en risiko. Blir spist av
den store - egenarten viktig. Må få en ny Tore elle Tora, hjelpe med det administrative.
Dermed kan forbu n dsleder/styret konsentrere seg om politikken som vi er opptatt av, ikke
så mye tid på papirene fra skoeska. Blir viktig å gå videre som eget forbund.

Råd fra HK: lkke gå på awikling. HK har en egen Amedie-gruppe som har blitt mindre med
årene. Ja, vi kan bistå og hjelpe, Tore kan bli kvitt skoeska i kjelleren.

Christine Thomassen, nestleder i Creo. Hvordan man best kan ivareta medlemmene må stå
sentralt. Kunst og kulturbegrepet kan bli endra - blir tatt opp i forbundsstyret. De kreative
industriene som mer overslagseffekt til hverandre - åpne gå i diskusjon med alle som banker
på døra hos oss. Har mange fellesnevnere, LO-tilknytn ingen, ytringsfrihet og opphavsrett. Er
alltid åpen for dialog.

Åpner for innspill og spørsmål fra salen. Er en prosess som kommer til å gå i kommende
lan dsmøteperioden.

Kommer flere spørsmål og innspill.

Nina Hanssen poengterer at ingen konklusjon er satt men at man ønsker å åpne for debatt
og innspill isaken. Vil høre på hva medlemmene vil.



Tom Hannestad Sparebankl, kontaktperson APF

Overrekker sjekk på 20.000 kroner til Norsk Folkehjelp øremerket søk og redning, ved

Hen riette Westhrin.

Ytringsfrihetskommisjonen ved leder Kjersti Løken Stavrum

Oppnevnt våren 2020.

«En åpen og opplyst offentlig samtale»

lnformerer om mandatet, spesielt utfordringen med sosiale medier.

Et sammensatt arbeidsgruppe som møtte 200 personer rundt om i landet. Ti åpne
innspillmøter.

Om rapporten 322 sider, ikke så mange som leser den fra perm til perm, men mener at om
man først starter kan man ikke slutte.

lnformerer om innholdet.

Om Friby-ord n ingen. Et nettverk i ulike land for å hjelpe kunstnere, forfattere, poeter og
musikere til fortsatt å ytre seg.

Det trykte opplaget ble revet bort.

lnformerer om hovedtemaene i rapporten.

Må bedre forholdene for ytringsfrihet på a rbeidsplassene.

Mediene viktigere enn noen gang f ør.

Mediene bør være flinkere til å speile ulike m in oritetsgru pper.

Redaksjonelt innhold bør tas på stgrre alvor.

Ytringsfrihet i kunsten er godt beskyttet. Men lav takhøyde for kritisk diskusjon i enkelte
kunstmiljøer.

Ytringsfrihet i arbeidslivet! Misforstått av mange som ikke syns det skal være ytringsfrihet i

arbeidslivet.

Ordstyrer Torgny Hasås Åpner for spørsmål og innspill fra salen.

Kommer flere spprsmål og innspill.

Hasås stiller flere spørsmå|, bl.a. hva blir konsekvensen av rapporten?



Ytringsfrihet skalfinne sted - skolesekken - en kronisk dugnad.

Hva vil eierne med fagbladene?

Torgny Hasås innleder. Fagbladene blir sett på som «sekunda», ikke ordentlig presse.

lnvitert fire representanter til å svare, og til å delta i debatt med sp6rsmål fra salen:

Mimmi Kvisvik, forbundsleder FO (Fellesorgan isasjonen ), utgiver av Fontene og Fontene

Forskning. Styres av redaktørplakaten, formål skal være forankret i Landsstyret.

lnformerer litt om bladenes innhold og må|. Være en viktig informasjonska n a l. Tar

d iskusjon ene på kammerset.

Hege Fagerheim NJ: Driver og finansierer, men legger seg ikke opp i driften av Journalisten.

lnformerer om driften av avisa. La først ned papir og hadde kun utgaven på nett. Startet så

opp igjen med papiravisa. Nettsidene kan gjøre hva man vil - mens fagbladene må forholde

seg til redaktørplakaten.

Mener det er bra at fagbladene på nett må ligge åpent for publikum.

Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet. Stolt av Fagbladet og stolt av uavhengigheten.

lkke propaganda, men uavhengig journalistikk med egen redaktørplakat. At refereres i

mediene er et kvalitetstegn. Fagpresseprisen e viser at holder høy kvalitet. Viktig at graver i

norsk arbeidsliv. Må ha begge deler - papir og nett. lkke alle medlemmer som er digitale.

Tore Ryssdalsnes ansvarlig redaktør og daglig leder i LO Media som produserer 15 fagblader.

Norges største fagbladprodusent med et månedlig opplag på over 500.000.

FriFagbevegelse.no er i kraftig vekst, og er det ledende nettstedet for nyheter om arbeidsliv
Historien oB arven vi forvalter, Posthornet helt tilbake til 1850-70 tallet.

Tallet på hvor mange av medlemmene som leser i bladene går ned.

Hva er et fagblad anno 2022? Er så mye mer nå enn før- nye digitale plattformer nyhetsbrev

og mer enn medlemsblad i papir. Når papir forsvinner har man bygd opp plattformer som

man når like mange kanskje flere.



En god debatt med flere innspill fra salen.

Under middagen deles det ut medalier til medlemmer med medlemskap i 25

og 40 år pluss Pioneren til Svein Yngve Madsen.

Pioneren er en utmerkelse og honnpr for betydelig innsats ifagbevegelsen i minst 25 år

sammenhengende. Svein-Yngve Madssen har mer enn noen vært en pion6r og en pådriver

for å bygge og styrke de redaks.ionelle miljøene ifagbevegelsen.

LO-Aktuelt er og har vært viktig for LO i over 100 år - i mer enn en fjerdedel av denne tiden

har bladet vært styrt at Svein-Yngve. Det er andre gang APF deler ut pioneren til et medlem.

De som fikk 25-årsmerker er:

Stein Svendsen

Svein-Yngve Madsen

Hanne Sidsel Nielsen

Steinar Grønbekk

Grete Faremo

Line Mette Finnøy

Sissel Mary Rasmussen

Nina Hanssen

An n-Kristin Ha nssen

Per Vikan

De som fikk 40-årsmerket er:

@yvind Bratt

Lars Løkkebø

Stein Svendsen

Tirsdag 4. oktober

Hva betyr LO Favør for deg?

Trine Lund fra Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund som hadde stand på

landsmøte hadde en kort appell om aktiviteter i forbundet og informerte om hva de jobber
med.



Kjersti Andresen LO Favør informerte om innholdet og nye forsikringer som kommer. Fokus

på å rekruttere medlemmer fra 18 - 35 år.

Lanserer et nytt tilbud, feriereise med Apollo.

Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund

lnformerer om presseetikkens kår i Norge. Om imøtegåelsesretten, tilsvarsretten

To utvalg jobber med en mulig revisjon av WP (vær varsom plakaten) i forhold til omtale av

selvmord og sponsing av journalistikk.

Hva skjer i Amedia?

Konserntillitsvalgt Eva Stenbro introduserer Marte lngul; konserndirektør, Samfunns og

myndighetskontakt i Amedia.

lngul understreket at Amedia er en forsvarer av robust demokratisk infrastruktur og skal

være garantisten for tilstedeværende og mangfoldig journalistikk i hele Norge. De er også

opptatt av kampen om folks tid og endrede medievaner og viste resultatet av Amedias

sosiale eksperiment der de inviterte fem ulike generasjoner til å bytte medievaner. Kampen

om folks tid

Etter foredraget ble det flere spørsmål fra salen.


