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Fagpressen er 
interesseorganisasjonen for 

fag- og nisjemedier. det er 225 
blader/nettmedier som er medlem av 

Fagpressen. det er små, mellomstore og 
store publikasjoner med relativt små redak-
sjoner og salgsavdelinger. Mange utgis av 

fagforeninger og organisasjoner. Men det er 
også mange bransjeblader, samt hobby- og

interesseblader. Fagpressen har som 
hovedmål å gjøre fagmediene 

bedre!
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hovedstyret i den norske Fagpresses Forening har siden 
årsmøtet i mars 2013 bestått av: 
styreleder: Jan M. Moberg, adm.dir./ansv. redaktør, TU Media
nestleder: ole henrik nissen-lie, redaktør/daglig leder, seilas/Båtliv
svein-Yngve Madssen, redaktør, lo Media
Trine Østlyngen, konsulent, Østlyngen Medialog
nina Kristiansen, ansvarlig redaktør, forskning.no
nina gade Tenvik, kommersiell ansvarlig, Kampanje
paal svendsen, nettredaktør, Utdanning
stine Bjerkestrand, redaktør, Tidsskrift for dnl/netlife research
styret har avholdt åtte styremøter i perioden, hvorav ett ekstraordinært.   
  

ÅrsBereTnIng 2013

hovedstyret i 
den norske 

Fagpresses Forening:
 Jan Moberg, paal svendsen, 

svein-Yngve Madssen, ole henrik 
nissen-lie, Trine Østlyngen, stine 
Bjerkestrand, nina gade Tenvik. 
nina Kristiansen var ikke til stede 

da bildet ble tatt.
(Foto: Magne Klann)

 Mediepolitikk 
2013 ble et år uten større reformer i mediepolitikken, men regjeringsskiftet bærer 
bud om ny retning på flere områder av betydning for fagpressen. 

solberg-regjeringen har varslet at de vil innføre lik og lav merverdiavgift (mva) 
for omsetning av papirbaserte og digitale medier. Foreløpig er signalene fra politisk 
ledelse i departementet at de kun arbeider med avis-området. 

For Fagpressens medlemmer vil innføring av mva for bladsalg innebære en merk-
bar merutgift, samtidig som salget av digitale utgaver per i dag er svært lavt. likevel 
innebærer 25 prosent mva for omsetning av digitale utgaver et betydelig hinder for 
innovasjon og utvikling av fagmediene. 

 SAk 3 
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ÅrsMØTeT 2013
den norske Fagpresses Forening
Fagpressens Informasjonskontor

Torsdag 27. mars kl 13.00  
registrering fra kl 12.30

håndverkeren Konferansesenter
sangerhallen
rosenkrantzgt. 7, oslo

dagsorden For ÅrsMØTeT

1. Valg av dirigent.
2. godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av to
 personer til å undertegne protokoll sammen med dirigent.
3. Årsberetning. 
4. regnskap.
5. Forslag kontingent, styrehonorar og budsjett.
6. Vedtekter.
7. dnFF stipendfond – nedleggelse.
8. Innstilling fra valgkomiteen til valg av hovedstyre, 
 fondsstyrer og revisor. 
9. Innstilling fra hovedstyret til valgkomité.
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 priSvinnere 2013 
Fagpresseprisen:  Bistandsaktuelt
Bladfyken:   nina granlund sæther, hus & Bolig
Journalistprisen:  leif hamnes, Teknisk Ukeblad
Graveprisen:  sonja holterman og Jørgen Jelstad, Utdanning
Forsideprisen:  nITo refleks
designprisen:  Verdensmagasinet X
Markedsprisen:  havna.com og Kampanje
Fotoprisen:  geir Brekke, Vegen og vi
digitalprisen:  tu.no

nestleder Berit nyman og adm. direktør elin Floberghagen på 
plass før Fagpressedagen. (Foto: svein-erik Tosterud)

158 deltakere fra 57 fagmedier fylte soria Moria på Fagpressedagen 2013. (Foto: svein-erik Tosterud)

 FAGpreSSedAGen 
Fagpressedagen ble avholdt på soria Moria hotell i no-
vember, med 158 deltakere fra 57 ulike fagmedier.  

programmet startet med presseetiske utfordringer og 
sluttet med en rekke digitale satsinger fra store og min-
dre aktører i mediebransjen. 

Fagpressens julebord ble arrangert for første gang, 
samme kveld. Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på 
at vi bør fortsette med et slikt opplegg. 

resultatet Fagpressedagen: 125 000 kroner. 

programmet på 
Fagpressedagen 2013 

utgjorde en bred 
orientering i hva fagbladene 

gjør digitalt, og hvordan 
resten av mediebransjen 

digitaliserer.
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 diStriBuSJon 
Utfordringene på området distribusjon kunne også i 2013 sorteres under stikkordene 
portokostnader og problemer knyttet til endring av systemene i posten norge. 

på vårparten meldte mange om en prisøkning som slo langt kraftigere ut enn man 
mente informasjonen fra postens side hadde kommunisert. det viste seg å handle 
om upresist kommunikasjonsspråk, som posten delvis innrømmet etter et møte med 
Fagpressen. Vel så viktig var at vi ble enige om å invitere til et opplæringsseminar 
i postens nettbutikk, som er det nye systemet for å melde inn sendinger. dette ble 
holdt i begynnelsen av september, og det kan bli flere. Vi forsøker å få posten med på 
å tenke samarbeid og felles nytte overfor Fagpressen som kundegruppe. Vi er også 
enige om å ha hyppigere møter der vi tar opp aktuelle problemstillinger.  

en ny postlov er på trappene og dermed også økt konkurranse i markedet. I dag 

leverer både norpost og Mediapost blader for våre medlemmer, i tillegg til posten. 

 leSertAll 
Fagpressen inngikk våren 2013 en treårig avtale med Tns gallup om levering av 
lesertall basert på leserkretsundersøkelser. Cirka 20 blader har bekreftet at de vil 
delta. grunnet en noe forsinket oppstart ble det kun gjennomført fem undersøkelser 
på høsten. de resterende er planlagt gjennomført i løpet av våren 2014. det er også 
planlagt samlinger for å øke kunnskapen om bruk av slike målinger.

arrangeMenTer:

«Vi forsøker å få 
posten med på å 

tenke samarbeid og 
felles nytte overfor 

Fagpressen som 
kundegruppe»

presseorganisasjonene møter kulturminister Thorhild Widevey og statssekretær Knut olav Åmås. (Foto: Kathrine geard, Journalisten)

Fagpressen fortsetter i 2014 å drøfte våre særegne problemstillinger med regjerin-
gen, i tillegg til at vi samarbeider med tidsskriftforeningen og de andre presseorgani-
sasjonene der vi har felles interesser. 

Fagpressen har i 2014 nedsatt en arbeidsgruppe for å klargjøre beregningsgrunn-
laget for mva for ulike digitale utgaver fagmediene utvikler. 

 FAGpreSSepriSene 
Utdelingen av Fagpresseprisene var igjen lagt til roklubben på Bygdøy. det ble et 
meget vellykket arrangement, som trakk hele 230 deltakere fra fagmediene. arrange-
mentet kunne trukket flere, men lokalene satte begrensninger.  

Med bakgrunn i erfaringene fra 2013, vil Fagpresseprisene bytte til lokaler som kan 
ta i mot flere deltakere. Målet med arrangementet står likevel fast: Fagpressens aller 
beste arbeider skal vises frem og premieres. prisfesten i 2013 ble også brukt til å takke 
av even Trygve hansen for hans arbeid som adm. direktør i Fagpressen gjennom 17 år. 

resultat Fagpresseprisene:  -112 000 kroner. 
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kurS 
Kurs er et hovedsatsingsområde for Fagpressen. I 2013 ble det avholdt 29 rene kurs, 
med totalt 391 deltakere. disse kommer i tillegg til de større arrangementene, som 
Fagpressedagen, Fagpresseprisen, puff, Trender og Kick-off.  

Kursene fordelte seg langs hele aksen av kompetanseutfordringer. Fra salgsstøtte 
i skyen til redaksjonell finpuss i bladettersyn. det ble satt i gang en serie digitale verk-
steder både for redaktører og selgere. nTBs språkkurs har også fått god mottakelse. 
antall deltakere holdes lavt på det enkelte kurs, for å sikre bedre utnyttelse og god 
oppfølging. 

 råd oG BiStAnd 
et viktig område for Fagpressen er å tilby råd og hjelp til medlemmene innenfor felt 
som forholdet mellom redaktør og utgiver, redaksjonell uavhengighet, digitalutvik-
ling, opphavsrett, annonsestyring mv. Vi tilbyr også gratis, tidsbegrenset, juridisk 
bistand via ekstern advokat.

I hovedsak er det redaktørene som tar kontakt med Fagpressen, i tillegg til en 
del markedsansatte og journalister. Utgiverne har et lite utbygd tilbud. dette blir et 
satsingsområde i 2014. 

FordelS-/SAMArBeidSAvtAler 
Fagpressen har gjennom årene inngått en rekke avtaler medlemmene kan benytte 
seg av. administrasjonen og hovedstyret vil vurdere hvilke områder en bør satse 
på fremover, og hvilken rolle Fagpressen skal spille i å etablere stordriftsfordeler for 
fagmediene. Medlemsundersøkelsen som er gjennomført før årsmøtet, gir noen svar 
på prioriteringen medlemmene gjør. 

 MedleMSFordeler oG SAMArBeidSAvtAler 2013 
07 Media:              hovedsamarbeidspartner med Fagpressen
nTB scanpix:  Bilderabatt på 20 prosent og kursleverandør
Tns gallup:  lesertall, lav pris for små og mellomstore blader 
Juridisk bistand: gratis bistand inntil 1 time. 
direct link: rabatt postdistribusjon utlandet
enalyzer: rabatt på spørreverktøy
IJ-forlaget: 30 prosent rabatt på enkelte fagbøker
emediate ad: rabatt annonsestyringssystem for digitale annonser
Infosoft:  20 prosent rabatt på abonnementsløsning for fagbladene
helseforsikring: rammeavtale storebrand helse
p-hotels:  rabatt rompriser på p-hotels i oslo, Trondheim og Bergen
dFds:   rabatt konferansereiser og privatreiser 
netCom: Bedriftsrabatt for medlemmer
YaY micro:             rabatter på bilder

 MedleMMer 
pr 31.12.2013 hadde Fagpressen 225 fagmedier som medlem. 
I løpet av året meldte 11 nye medier seg inn, mens åtte meldte seg ut. 
de aller fleste av Fagpressens medlemmer publiserer redaksjonelt innhold både i 
blad og digitalt. 11 av mediene publiserer kun digitalt. 
gjennomsnittlig opplag i 2013: 24 450
gjennomsnittlig frekvens/antall utgivelser: 9
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sosiale medier diskuteres på Kick-off. (Foto: svein-erik Tosterud)

Kick-offere må også ha mat. (Foto: elisabeth Berg pronkow) Besøk hos danske specialmedier. (Foto: svein-erik Tosterud)

logoquiz. (Foto: synne Mugaas)

 deltakerne om 
årets møte: 

«Kjempebra! Båten er et 
fint sted å ha det, bra fag-

lig, og ikke minst en sosialt 
super gjeng. Jeg er med 

neste år også!» 

Journalistforums leder Karine hildonen henriksen i samtale med 
Bent ove aulid. (Foto: svein-erik Tosterud)

puFF
nyvinningen puff-konferansen ble avholdt for aller første 
gang. I oktober samlet cirka 50 journalister og redaktører 
seg til to dager med faglig innhold og utfordringer. puff 
ble arrangert av Journalistforum, med støtte fra Fagpres-
sens redaktørforening og Fagpressen, og ble et meget 
vellykket arrangement.  

For puff 2014 er det søkt om og mottatt støtte fra nJ 
og nr, både til selve arrangementet og til undersøkelser 
i forkant.  

resultat puff: -19 000 kroner. 

kick-oFF
Fagpressens markedsforum arrangerte i slutten av september det årvisse kick-off til 
København, et populært arrangement. nytt av året var å starte med en åpen seanse 
for annonseselgere, journalister og redaktører om sosial kommunikasjon. Turen gikk 
til København, med besøk hos danske specialmedier, der tema var situasjonen for 
fagblader i danmark og mer spesifikt om mobilannonsering. 
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ArBeidSMilJø, MilJø oG likeStillinG 
arbeidsmiljøet i administrasjonen anses tilfredsstillende. det totale sykefraværet i 
Fagpressens administrasjon var i 2013 på 0,9 prosent, mot 5,7 prosent året før. I til-
legg kommer enkelte dagers fravær ved barns sykdom. Ingen ansatte hadde lengre 
sykefravær. det var ingen skader og ulykker hvor foreningens ansatte var involvert. 

driften av Fagpressen forurenser ikke det ytre miljø.  

hovedstyret består av åtte medlemmer, hvorav fire menn og fire kvinner.  administra-
sjonen består av fire kvinner og en mann. 

økonoMi
Foreningens driftsregnskaper viser for 2013 et overskudd på kroner 1 798 127, mot et 
budsjett på 485 000. dette gjør at foreningens egenkapital ved årsskiftet er på kroner 
2 470 088, fordelt på de ulike enhetene. 

Årsaken til overskuddet er at kostnadene ble redusert betydelig, samtidig som foren-
ingen økte inntektene knyttet til arrangementer og kurs. 

høsten 2013 fikk foreningen varsel om betydelig nedgang i vederlagsinntekter fra 
Kopinor, samt reduserte inntekter fra opoint-avtalen. Totalt utgjorde det om lag to 
millioner kroner. samtidig var likviditeten i Fagpressen så dårlig at det var behov for 
ekstraordinære tiltak. 

dette førte til kostnadsreduksjoner av betydelig omfang, samt økt satsing på å hente 
nye inntekter. Vederlagsmidlene fra Kopinor nådde likevel budsjett, grunnet etterbe-
talinger fra områder der fordelingen har vært uavklart. 

av vesentlige besparelser i 2013 ble den kollektive pensjonsordningen for ansatte i 
Fagpressen endret fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning. dette vil gi en årlig 
kostnadsreduksjon på omlag 250 000 kroner. Videre ble pensjonsavtalen med tidli-
gere adm. direktør reforhandlet, slik at kostnadene for foreningen blir drøye 430  000 
lavere enn tidligere antatt. 

I tillegg er det kuttet kostnader på flere budsjettområder. avtaler på flere områder 
knyttet til kontorhold er reforhandlet, lønnsoppgjøret i administrasjonen var meget 
moderat, stipendutbetalingene ble redusert, og ubrukte midler tilbakeført. også 
budsjettområdene for honorarer, reiser og representasjon ble redusert. I tillegg, og 
på grunn av lav likviditet, ble styrehonorarene ikke utbetalt i 2013. disse vil etter ny 
praksis bli utbetalt først etter årsmøtet. 

hovedstyret viser til at det fortsatt er behov for sterk kostnadskontroll i Fagpressen, 
og vil arbeide for økte inntekter i 2014. egenkapitalen og foreningens likviditet må 
styrkes. 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. 

10 elin Floberghagen

Berit nyman

Kjartan Tyvand

elisabeth Berg pronkow

synne Mugaas

AdMiniStrASJonen 
Fagpressen har fem ansatte som arbeider heltid for foreningen. even Trygve hansen 
sluttet i juli etter 17 år som adm. direktør for Fagpressen. siden 1. august har elin 
Floberghagen ledet administrasjonen. 

ansatte er: Berit nyman, nestleder, Kjartan Tyvand, økonomi- og IT-ansvarlig, synne 
Mugaas, markedsansvarlig og elisabeth Berg pronkow, sekretær.  

FAGpreSSenytt
Fagpressen utgir nettmediet fagpressenytt.no, som har slikt formål: 
Fagpressenytt.no skal være et godt oppdatert nyhetsnettsted for fagpresse-bransjen i 
Norge, særlig for dem som arbeider i mediene tilsluttet Fagpressen. 

Fagpressenytt.no skal også ha en ambisjon om å bringe gode journalistiske saker som 
utfyller bildet av hva som skjer i Fagpressen, på områder som mediepolitikk, teknologisk 
utvikling og hvordan Fagpressen posisjonerer seg i medielandskapet. Utgiver ønsker et 
kritisk perspektiv, debatt og brukermedvirkning. 

Fagpressenytt.no arbeider etter redaktørplakaten og de øvrige presseetiske reglene. 

ansvarlig redaktør for fagpressenytt.no er svein-erik Tosterud. For å øke inntektene 

ble det i 2013 rekruttert en frilans annonseselger, asbjørg harstad antonsen. 

Stipender FrA dnFFS utGiverFond
Utgiverfondets styre har bestått av ole henrik nissen-lie, Båtliv/seilas, nina Kristian-
sen, forskning.no og Jan Moberg, TU Media.  stipendene innvilget av fondsstyret har 
i 2013 gått til søkere med prosjekter innen ledelse og etterutdanning.

styret gikk inn for å redusere den totale rammen for stipendutbetalinger i 2013 på 
bakgrunn av den stramme økonomiske situasjonen.

Stipender FrA dnFFS redAktørFond
redaktørfondet har bestått av svein-Yngve Madssen, lo Media, Jan Moberg, TU 
Media og stine Bjerkestrand, Tidsskrift for den norske legeforening. Fondsstyret har i 
2013 innvilget stipender til prosjekter innen kategoriene etterutdanning, studiebesøk 
og vikarstøtte. søkerne var hovedsakelig tilknyttet Fagpressen.

nye MedleMMer i 2013: 
Fotterapeuten
Kinomagasinet
natur&Foto
på høyden
hockeynytt.no
religioner.no
salong
seilmagasinet
Traktor
Vann
hud & helse

styret mener det er grunn til å tro at medlemspo-
tensialet er høyere. Medlemsundersøkelsen legger 
grunnlag for et verveprosjekt våren 2014. 

(Foto: Magne Klann)
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regnsKap 
2013

 SAk 4 
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Jan M. 
Moberg

styreleder

svein-Yngve 
Madssen

styremedlem

ole henrik 
nissen-lie
nestleder

Trine 
Østlyngen

styremedlem

nina gade 
Tenvik

styremedlem

stine 
Bjerkestrand
styremedlem

paal Mosseng 
svendsen

styremedlem

nina 
Kristiansen

styremedlem

Oslo, 26. februar 2014
Hovedstyret i Den Norske Fagpresses Forening/Fagpressens Informasjonskontor:
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DEN NORSKE FAGPRESSES FORENING 
 

RESULTATREGNSKAP 
 
 
      Note             2013               2012        
DRIFTSINNTEKTER: 
Kontingenter FI + avgift  kr 1 205 756 kr 1 174 305 
  ----------------- ----------------- 
 
Sum driftsinntekter  kr 1 205 756 kr 1 174 305 
 
DRIFTSKOSTNADER: 
Personalkostander 1 kr 459 432 kr 935 790  
Honorar 2  179 990  114 496     
Arrangementer/møter   117 262  172 060 
Kontorhold   167 852  164 899 
Stipend   40 000  0  
Reisekostnader   56 267  78 966 
Markeds og relasjonskostnader   313  6 546  
Kontingenter   10 362  73 877 
Ordinære avskrivninger   4 554  3 968 
  ----------------- ----------------- 
 
Sum driftskostnader  kr 1 036 032 kr 1 550 602 
 
Driftsoverskudd (-underskudd 2012)  kr 169 724 kr 376 297 
 
 
 
FINANSKOSTNAD (-INNTEKT 2012)  kr 137 kr 5 906 
 
ÅRSOVERSKUDD (-UNDERSKUDD 2012 )  kr 169 587 kr 370 391 
  ========== ========== 
 
OVERFØRING:        
 
Dekning av tidligere negativ egenkapital  kr 169 587 
  ========== 
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Inntekter Regnskap Budsjett Avvik

Kontingentinntekter 2 175 002 2 200 000 - 24 999 

Bibliotekvederlags inntekter 426 360 400 000 26 360

pressekort 22 700 35 000 - 12 300 

Kopinorinntekter 6 731 193 6 700 000 31 193

opointinntekter 148 560 450 000 - 301 440

Kursinntekter 663 942 300 000 363 942

andre inntekter 679 074 625 000 54 074

Totale inntekter 10 846 831 10 710 000 136 831

Kostnader Regnskap Budsjett Avvik

personal 4 994 598 5 140 000 - 145 402

honorar 844 989 1 180 000 - 335 011

opoint 74 061 225 000 - 150 939

stipender - 289 074 300 000 - 589 074

arrangementer 1 169 140 925 000 244 140

Kontorhold 1 480 841 1 558 000 - 77 159

reisekostnader 0 100 000 - 100 000

Markeds- og relasjonskostnader 423 807 285 000 138 807

Kontingenter 529 367 512 000 17 367

ordinære 
avskrivninger

39 765 0 39 765

Totale kostnader 9 267 495 10 225 000 - 957 506

driftsresultat 1 579 336 485 000 1 094 336

Finansinntekter 218 791 0 218 791

resultat 1 798 127 485 000 -1 313 127

regnsKap 2013 (saMleT oVersIKT)
resultat mot budsjett for 2013, Fagpressens Informasjonskontor, 
dnFF, Utgiver-  og redaktørfond.



1716



18 19

FAGPRESSENS INFORMASJONSKONTOR 
 

RESULTATREGNSKAP 
 
 
      Note             2013               2012        
DRIFTSINNTEKTER: 
Kontingenter FI + avgift  kr 2 156 655 kr 2 988 278 
Opoint   148 560  450 000 
Adminstrasjonsinntekter   1 009 679  0 
  ----------------- ----------------- 
 
Sum driftsinntekter  kr 3 314 894 kr 3 438 278 
 
DRIFTSKOSTNADER: 
Personalkostander 1 kr 1 762 603 kr 3 495 625 
Honorar 2  478 607  727 385 
Opoint   74 061  225 000     
Arrangementer/møter   235 780  67 784 
Kontorhold   687 216  719 660   
Reisekostnader   58 211  85 913 
Markeds og relasjonskostnader   1 250  26 184  
Kontingenter   24 205  35 736 
Ordinære avskrivninger/forsikring 4  57 980  57 889 
  ----------------- ----------------- 
 
Sum driftskostnader  kr 3 379 913 kr 5 441 176 
 
Driftsunderskudd  kr 65 019 kr 2 002 898 
 
 
 
FINANSINNTEKT 6 kr 187 612 kr 112 410 
 
 
ÅRSOVERSKUDD (UNDERSKUDD 2012)  kr 122 593 kr 1 890 488 
  ========== ========== 
 
OVERFØRING:        
 
Overført til annen egenkapital  kr 122 593 
  ========== 
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FAGPRESSENS INFORMASJONSKONTOR 
 

BALANSE  31.  DESEMBER 
 
 
    
EIENDELER      Note             2013               2012         
 
ANLEGGSMIDLER: 
 
Maskiner, inventar o l     4 kr 49 973 kr 72 406 
 
 
Sum anleggsmidler  kr 49 973 kr 72 406 
   
   
 
 
OMLØPSMIDLER: 
      
Kontanter  kr 120  120 
Bankinnskudd 5  4 395 738  2 096 571 
Kundefordringer   319 828  196 026 
Forskuddsbetalte kostnader   175 906  222 736 
Andre kortsiktige fordringer   88 008  468 350 
Verdipapirer 6  304 528  1 210 252 
Forsikring 9     0  2 564 021 
  -- -------------- -- -------------- 
 
Sum omløpsmidler  kr 5 284 128 kr 6 758 076 
 
   
SUM  EIENDELER  kr 5 334 101 kr 6 830 482 
  ========== ========== 
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FAGPRESSENS REDAKTØRFOND 
 

RESULTATREGNSKAP 
 
 
      Note             2013               2012        
DRIFTSINNTEKTER: 
Kopinorinntekter og andre inntekter  kr 2 721 572 kr 2 698 895 
  ----------------- ----------------- 
 
Sum driftsinntekter  kr 2 721 572 kr 2 698 895 
 
DRIFTSKOSTNADER: 
Personalkostander 1 kr 1 160 448 kr 2 161 196 
Honorar 2  273 475  307 117     
Stipender   66 970  37 100 
Tilbakeføring gamle stipender   (196 898)  0 
Arrangementer/møter   125 927  128 732 
Kontorhold   423 955  436 703   
Reisekostnader   81 628  102 403 
Markeds og relasjonskostnader   781  16 365  
Kontingenter   172 523  167 910 
Ordinære avskrivninger/forsikring   11 384  9 921 
  ----------------- ----------------- 
 
Sum driftskostnader  kr 2 120 193 kr 3 367 447 
 
Driftsoverskudd (-underskudd 2012)  kr 601 379 kr 668 552 
 
 
FINANSINNTEKT  kr 12 815 kr 15 894 
 
 
ÅRSOVERSKUDD (-UNDERSKUDD 2012)  kr 614 194 kr 652 658 
  ========== ========== 
 
OVERFØRING:        
 
Overfør til annen egenkapital  kr 614 194 
  ========== 
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FAGPRESSENS UTGIVERFOND 
 

RESULTATREGNSKAP 
 
 
      Note                  2012                     2011         
DRIFTSINNTEKTER: 
Kopinorinntekter og andre inntekter  kr 3 461 491 kr 3 904 733 
  ----------------- ----------------- 
 
Sum driftsinntekter  kr 3 461 491 kr 3 904 733 
 
DRIFTSKOSTNADER: 
Personalkostander 1 kr 2 161 196 kr 1 466 736 
Honorar 2  467 046  1 072 373     
Stipender   136 005  146 808 
Arrangementer/møter   146 843  136 206 
Kontorhold   509 626  595 950   
Reisekostnader   119 871  224 499 
Markeds og relasjonskostnader   150 586  85 715  
Gaver og kontingenter   371 707  364 345 
Ordinære avskrivninger/forsikring   9 921  18 135 
  ----------------- ----------------- 
 
Sum driftskostnader  kr 4 072 801 kr 4 110 767 
 
Driftsunderskudd    kr 611 310 kr 206 034 
 
 
 
FINANSINNTEKT  kr 37 464 kr 3 656 
 
 
ÅRSUNDERSKUDD  kr 573 846 kr 202 378 
  ========== ========== 
 
OVERFØRING:        
 
Overført til annen egenkapital  kr 573 846 
  ========== 
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DEN NORSKE FAGPRESSES FORENINGS STIPENDFOND 

 
RESULTATREGNSKAP 

 
 
      Note             2013               2012        
 
 
DRIFTSKOSTNADER:  kr 0 kr 0 
 
Driftsresultat  kr 0 kr 0 
 
 
ÅRSRESULTAT  kr 0 kr 0 
  ========== ========== 
 
OVERFØRING:        
 
Overført mot annen egenkapital  kr 0 
  ========== 
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 kontinGent 2014 
det vises til årsmøtet 24.02.98, hvor det ble vedtatt at kontingenten skal indeks-
reguleres hvert år.

Styrets forslag til vedtak: 
Kontingenten til Fagpressen indeksreguleres etter konsumpris-
indeksen (2%). 

 ForeløpiG vArSel oM ekStrAordinært 
 årSMøte - kontinGent 2015 
Kontingenten er i dag knyttet til opplag og annonseomsetning. Fagpressen har 
ingen uttalt kontingent for de medlemmene som kun publiserer digitalt. det gir 
liten forutsigbarhet i forhold til fremtidige inntekter. per i dag har vi 11 hel-digitale 
medlemmer. 

hovedstyret har bedt administrasjonen utrede nytt kontingentsystem, som kan 
innføres fra 2015. 

det varsles derfor om at det kan bli aktuelt å innkalle til ekstraordinært årsmøte 
høsten 2014, for å innføre et nytt kontingentsystem, gjeldende fra 2015. 

 StyretS honorAr 
på årsmøtet 14.03.2005 ble det vedtatt nye honorarsatser for dnFFs hovedstyre, 
samt at honorarene etter dette skal indeksreguleres hvert år.

Forslag styrehonorar kommende periode: 
leder:   kr 58 100,-
nestleder:  kr 29 000,-
styremedlemmer:  kr 13 400,-
styrets honorar utbetales etter årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:       
Årsmøtet vedtar styrets honorarer, som er indeksregulert etter 
konsumprisindeksen (2%).
Styrets honorar utbetales etter årsmøtet.
 

 BudSJett 
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag til budsjett for Fagpressen, her-
under Utgiverfondet og Redaktørfondet.

FasTseTTelse aV 
KonTIngenT, sTYrehonorar 
og BUdsJeTT For 2014
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NOTER 
 

Note 1 - Lønnskostnader 
 2013 2012 
Lønn 3 977 940 3 278 836   
Arbeidsgiveravgift 1 065 106 587 772     
Premie til pensjonsordning 374 439 624 131     
Andre personalkostnader 97 934 117 678     
Avsetning pensjon for daglig leder inkludert arbeidsgiveravgift  - 972 488         4 145 390       
Overført DNFF, og fondene - 2 780 328 - 5 258 182     
Totale Personalkostnader Fagpressens Informasjonskontor 1 762 603 3 495 625     
Gjennomsnittlig antall ansatte gjennom året:  5  
 
Godtgjørelser  Daglig leder   
Lønn, og naturalytelser samlet ny og tidligere leder 1 379 030      
Premie til pensjonsordning   84 000  
  
 Styret 
Styrehonorarer (avsatt ikke utbetalt) 190 000  
 
Note 2 - Revisor 
   
Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 305 200,- hvorav kr 79 000,- gjelder revisjon, resterende gjelder 
konsulentvirksomhet og opplagskontroll.   
 
Note 3 - Egenkapital All egenkapital er opptjent, ikke innskutt. 
   
Note 4 - Varige driftsmidler Maskiner, inventar o.l.  
Anskaffelseskost 01.01  1 483 822      
Tilgang kjøpte driftsmidler  17 332     
Anskaffelseskost 31.12.  1 501 154  
   
Akkumulerte avskrivninger 01.01.  1 411 416 
      
Årets avskrivninger  39 765     
Akkumulerte avskrivninger 31.12.  1 451 181 
  
Balanseført verdi pr. 31.12.  49 973     
   
Note 5 - Bundne midler    
Av totale bankinnskudd er kr 213 840,- bundet til skyldig skattetrekk og kr 373 840.- til husleiedepositum. 
   
Note 6 - Obligasjoner og verdipapirer   
Vurdering av verdipapirer er gjort til markedsverdiprinsippet.  Det er foretatt en individuell vurdering av de 
enkelte papirer.   
 
Anskaffelseskost  199 930 
Urealisert gevinst verdipapirer  104 598      
Markedsverdi pr. 31.12.2013  304 528  
 
Årets urealisert gevinst  104 598      
Renteinntekter  107 305      
Overførte til DNFF, fondene og kostnader -24 291      
Finansresultat Fagpressens Informasjonskontor  187 612 
   
Note 7 - Pensjonsforsikring/pensjonsforpliktelser  
 - Pensjonsordningen er innskuddsbasert og innbefatter 5 personer. Premien for 2013 er dekket over driften med 
kroner 374 439,-.  
- Pensjonsforpliktelsen er ikke medtatt i regnskapet i henhold til regnskapslovens bestemmelser for små foretak. 
 
Note 8 - Kundefordringer  
 - Kundefordringene er verdsatt til laveste av pålydende og virkelig verdi.   



39

VedTeKTer
reVIsJon aV VedTeKTene
hovedstyret foreslår noen endringer i gjeldende vedtekter. For enkelthets skyld, her 
følger de viktigste endringene: 

 SAMMenSlåinG 
hovedstyret legger frem forslag om å slå sammen den norske Fagpresses Forening 
og Fagpressens Informasjonskontor. dagens organisering fremstår lite hensiktsmes-
sig, og skaper unødig administrasjon. en slik sammenslåing vil tydeliggjøre Fagpres-
sen som én organisasjon, med ett sett vedtekter og formålsbestemmelse. 

 §1 nAvn 
som følge av sammenslåingen foreslår hovedstyret at foreningens navn endres til 
Fagpressen. Begrunnelsen for dette er at det er et innarbeidet navn, som allerede i 
dag brukes aktivt når foreningen omtales. profilmateriell er i hovedsak tilpasset en 
slik endring. 

 §2 ForMål 
det foreslås å spisse formålsbestemmelsen til Fagpressen, for å tydeliggjøre kjerne-
oppgavene til foreningen. 

 §3 MedleMSkAp 
det foreslås å fjerne muligheten for personlig medlemskap. 

 §4 vilkår For MedleMSkAp 
Tydeliggjøring av at Fagpressen forvalter medlemmenes opphavsrettslige interesser, 
gjennom organisasjoner som Kopinor og norwaco. Innebærer ingen endring av 
praksis. 

 §9 Styret 
det foreslås å utvide styret fra åtte til ni personer, for å sikre at styret er stemmedyktig 
i alle møter. 

 §10 FAGliGe ForuM – ny § 
det foreslås å vedtektsfeste de faglige forumenes plass i Fagpressen. det gjelder disse 
tre: Fagpressens markedsforum, Fagpressens journalistforum og Fagpressens redak-
tørforum.  Formålet med å vedtektsfeste dette er å slå fast at de faglige gruppene er 
viktige og integrerte deler av Fagpressens virksomhet. 
Formålet for foraene er å heve det faglige nivået gjennom kompetansetiltak, samt å 
være talerør for sin faggruppe inn mot administrasjonen og styret.  

Merk at vedtektene kun kan endres med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberetti-

gede. Det kreves altså et større flertall for vedtektsendring enn for andre saker. 

 SAk 6 
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Inntekter Budsjett 2014 Budsjett 2013 Avvik B13 - B14 Regnskap 2013

Kontingent 2 266 750 2 200 000 66 750 2 175 002 

Bibliotekvederlag 420 000 400 000 20 000 426 360 

pressekort 30 000 35 000 -5 000 22 700 

Kopinor 5 500 000 6 700 000 -1 200 000 6 731 193 

opoint 140 000 450 000 -310 000 148 560 

Kurs og egenandeler 799 200 300 000 499 200 663 942 

andre inntekter 1 040 000 625 000 415 000 679 074 

Totale inntekter 10 195 950 10 710 000 -514 050 10 846 831 

Kostnader Budsjett 2014 Budsjett 2013 Avvik B13 - B14 Regnskap 2013

personal 4 677 310 5 140 000 -462 690 4 994 598 

honorar 1 376 205 1 180 000 196 205 844 989 

opoint 70 000 225 000 -155 000 74 061 

stipender 200 000 300 000 -100 000 -289 074 

arrangementer 809 600 925 000 -115 400 1 169 140 

Kontorhold 1 527 900 1 558 000 -30 100 1 480 841 

reise og kompetanse 100 000 100 000 0 0 

Markedskostnader 207 500 285 000 -77 500 423 807 

Kontingenter 545 000 512 000 33 000 529 367 

ordinære 
avskrivninger

70 000 0 70 000 39 765 

Totale kostnader 9 583 515 10 225 000 -641 485 9 267 495 

driftsresultat før 
finans

612 435 485 000 127 435 1 579 336 

BUdsJeTT 2014
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§3 Medlemskap
som medlem kan opptas medier som 
distribueres i norge og som redigeres 
i henhold til redaktørplakaten. 
Medlemmene skal ha faglig innhold, 
rettet mot yrke, næringsgren eller 
interesseområde. 

som medlem kan også opptas enkelt-
personer som er knyttet til publisistisk 
virksomhet innen fagmedier. 

søknad om medlemskap avgjøres av 
styret. 

§Medlemskap
som medlem opptas fagmedier 
som redigeres i henhold til redak-
tørplakaten og de etiske reglene gitt 
gjennom Vær Varsom-plakaten og 
Tekstreklameplakaten. 

som medlem kan også opptas en-
keltpersoner som er knyttet til publi-
sistisk virksomhet innen fagmedier. 

språklig endring – og tydeliggjøre 
forpliktelsen til redaksjonell uavhen-
gighet og etikk. 

Foreslår å fjerne muligheten for per-
sonlig medlemskap, fordi personlig 
medlemskap kan utfordre Fagpres-
sen som interesseorganisasjon for 
fagmediene. 

Ingen endring

§4 Vilkår for medlemskap
Medlemmene skal ha redaksjonell 
selvstendighet. redaktørplakaten skal 
legges til grunn for forholdet mellom 
bladets utgiver og redaktør. 

Medlemmene skal drives etter god 
presseskikk og forretningsskikk og 
er bundet av regler som er gitt av 
foreningen for å sikre dette. spesielt 
gjelder dette Vær varsom-plakaten 
og de øvrige regler gjeldende i norsk 
presseforbund. 

Medlemmene er bundet av de regler 
som foreningen fastsetter for opp-
lagskontroll, og skal avgi den informa-
sjon som foreningen ber om. 

Medlemmene skal synliggjøre sitt 
medlemskap ved bruk av Fagpressens 
logo. 

§4 Vilkår for medlemskap

Medlemmene er bundet av de regler 
som foreningen fastsetter, og skal 
avgi den informasjon som forenin-
gen ber om.

Ingen endring. 

noe videre bestemmelse enn tidli-
gere.

Gjeldende vedtekter: Forslag nye vedtekter: Kommentarer og begrunnelser

VedTeKTer
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Gjeldende vedtekter: Forslag nye vedtekter: Kommentarer og begrunnelser

den norske Fagpresses Forening, og
Fagpressens Informasjonskontor 

Fagpressen

stiftet 1898.
sist revidert 14. mars 2005

Forslag til årsmøtet 27. mars 2014

§1 Foretakstype og navn
Foretakets navn er den norske Fag-
presses Forening. 
Foretaket er en forening.

§1 Foretakstype og navn
Foretakets navn er Fagpressen. 
Fagpressen er registrert som 
forening. 

navneendring og sammenslåing av 
den norske Fagpresses Forening og 
Fagpressens Informasjonskontor. 
skape tydelighet for foreningen selv 
og for omverdenen. 

§2 Formål
den norske Fagpresses Forening skal 
være en garantist for ytringsfrihet, 
bredde og mangfold. 
en uavhengig fagpresse skal sikre inn-
sikt og dybde i samfunnsdebatten og 
gi fagmiljøene kunnskap og identitet. 
den norske Fagpresses Forening skal 
synliggjøre og fremme fagpressens 
interesser. Foreningen skal legge til 
rette for en kontinuerlig utvikling av 
et høyt faglig og etisk nivå, samt 
videreutvikle og markedsføre fagpres-
sen som annonsekanal. 
Foreningen skal formidle informasjon 
om fagpressen og stimulere til debatt, 
arbeide for redaksjonell selvstendighet 
i fagmediene og forvalte medlemme-
nes interesser, herunder opphavsrett, 
rammebetingelser og mediepolitiske 
forhold. 

§2 Formål og kjerneverdier
Fagpressen skal være en garantist for 
ytringsfrihet, pressefrihet og infor-
masjonsfrihet, som grunnpilarer i et 
demokratisk samfunn.  

Fagpressen skal arbeide for at de 
uavhengige fagmediene sikrer innsikt 
og dybde i samfunnsdebatten.  

For å nå disse målene er Fagpressens 
kjerneoppgaver å:

• arbeide for et høyt faglig og etisk
   nivå i fagmediene
• utvikle kompetansen i fagmediene. 
•  fremme og forvalte medlemmenes
   mediepolitiske interesser
•  formidle informasjon og stimulere
    til debatt 
•  arbeide for redaksjonell 
    selvstendighet i norske medier
•  utvikle tjenester og medlems-
    fordeler for fagmediene
•  synliggjøre fagmediene som 
    mediekanal 
•  arbeide for økt åpenhet 

gjennomgående navneendring. 

stramme inn formålsbestemmelsen. 

Tydeliggjøre kjerneoppgavene 

VedTeKTer
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Gjeldende vedtekter: Forslag nye vedtekter: Kommentarer og begrunnelser

§7 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myn-
dighet, og ordinært årsmøte avholdes 
hvert år innen 1. april. Innkalling skal 
sendes medlemmene med minst 14 
dagers varsel. 

Medlemmer som ønsker å fremme 
forslag utenfor den dagsorden som 
er nevnt nedenfor, sender forslag til 
styret innen 1. mars. 

I ordinært årsmøte behandles: 
1. Valg av dirigent.
2. godkjenning av innkalling og 
eventuelle fullmakter. 
3. Valg av to personer som sammen  
med dirigenten skal undertegne 
protokollen. 
4. Årsberetning, regnskap og budsjett 
fra dnFF og FI. 
5. Kontingent.
6. Valg av: 
styre, styrets leder og nestleder.
Valgkomité, samt valgkomiteens leder. 
revisor.
7. styrets honorar.
8. Årsmelding og regnskap for den 
norske Fagpresses Forenings redak-
tørfond og for den norske Fagpresses 
Forenings Utgiverfond. 
9. Valg av styre for redaktørfondet og 
for Utgiverfondet.
10. Valg av revisor for redaktørfondet 
og for Utgiverfondet.
11. andre saker som er nevnt i innkal-
lingen. 

§7 Årsmøtet
Årsmøtet er Fagpressens høyeste 
myndighet, og ordinært årsmøte 
avholdes hvert år innen 1. april. 
Innkalling og sakspapirer bekjent-
gjøres og gjøres tilgjengelig for 
medlemmene med minst 14 dagers 

varsel.

4. Årsberetning og regnskap for 

Fagpressen. 

8. Årsmelding og regnskap for Fag-
pressens redaktørfond og Fagpres-
sens utgiverfond.  

Ta inn at også sakspapirer skal være 
tilgjengelig i god tid. 

endre fra «sendes» til «bekjentgjø-
res» – for å åpne for andre kommuni-
kasjonsformer. 

Ingen endring til punkt 1-3. 

stryke budsjett, fordi det blir vedtatt 
som styringsdokument i desember. 
Unaturlig med realitetsbehandling i 
mars. 

Ingen endring punkt 5-7. 

endret navn på fond i tråd med nav-
neendring. 

Ingen endring punkt 9-11. 

VedTeKTer

42

§ 4 Vilkår for medlemskap § 4 Vilkår for medlemskap
Fagpressen har rett til å inngå 
bindende, ikke-eksklusive avtaler på 
vegne av medlemmene (utgiverne 
og redaktørene), om tillatelser til og 
vederlag for sekundærbruk av of-
fentliggjort materiale. Medlemmene 
overlater forvaltning av rettigheter til 
Fagpressen. Foreningen kan overlate 
retten til å inngå avtaler til sammen-
slutninger av rettighetshaverorgani-
sasjoner med tilsvarende oppgaver, 
som Kopinor og norwaco.

nytt avsnitt, for å tydeliggjøre 
Fagpressens rettigheter til å inngå 
avtaler, og til å gi Kopinor slike rettig-
heter. alle avtaler er ikke-eksklusive. 
Ingen endring av praksis, men behov 
for å ta det inn i vedtektene, fordi 
Kopinors virksomhet hviler på at 
Fagpressen (og andre medlemsorga-
nisasjoner) overdrar slike rettigheter 
til dem.  

§5 Medlemmenes fordeler
Foreningens aktiviteter skal bidra til å 
heve de enkelte medlemmers publisis-
tiske kvaliteter, samt legge forholdene 
til rette for medienes virksomhet i 
samfunnet for øvrig. I dette legges 
det særlig vekt på profesjonalisering, 
kompetanseheving, felles markedsfø-
ringstiltak og en akseptert og seriøs 
opplagskontroll.

Medlemmene kan delta i foreningens 
forskjellige aktiviteter og gjøre bruk av 
foreningens tjenester. 

redaksjonelle medarbeidere har rett 
til norsk presseforbunds pressekort, 
som utstedes av foreningen. 

§5 Medlemmenes fordeler Ingen endring

§ 6 Kontingent
Medlemmene skal betale kontingent, 
som fastsettes av årsmøtet. Kontin-
genten skal være innbetalt senest en 
måned etter at kravet er utsendt. 
hvis kontingenten ikke er betalt innen 
30. juni, opphører medlemskapet. 
Utmeldelse eller eksklusjon gir ikke 
rett til tilbakebetaling av innbetalt 
kontingent. 

§6 Medlemmenes fordeler Ingen endring

Gjeldende vedtekter: Forslag nye vedtekter: Kommentarer og begrunnelser

VedTeKTer
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Gjeldende vedtekter: Forslag nye vedtekter: Kommentarer og begrunnelser

§10 Valgkomité
Valgkomiteen velges av årsmøtet og 
består av leder og to medlemmer. ett 
av medlemmene skal representere 
den redaksjonelle sektor, og ett av 
medlemmene skal representere utgi-
verinteresser. 

styret innstiller til valg av valgkomité, 
og valgperioden er to år. 

Ny §10 Faglige forum 
styret kan opprette ulike faglige 
forum. per 2014 er disse følgende: 
• Fagpressens redaktørforum
• Fagpressens markedsforum
• Fagpressens journalistforum
Forumene har som formål å:
• heve det faglige nivået blant med-
lemmene gjennom kompetansetiltak
• være talerør for sin faggruppe inn 
mot administrasjonen og styret i 
Fagpressen. 
Foraene velger selv ledelse/styre. 

Ny paragraf. 
Ønske om å tydeliggjøre at de faglige 
foraene er viktige og integrerte deler 
av Fagpressens virksomhet, og repre-
senterer de ulike faggruppene blant 
medlemmene.   

Unngå «organisasjoner i organisasjo-

nen». 

§10 Valgkomité
Valgkomiteen velges av årsmøtet og 
består av leder og to medlemmer. ett 
av medlemmene skal representere 
den redaksjonelle sektor, og ett av 
medlemmene skal representere utgi-
verinteresser. 
styret innstiller til valg av valgkomité, 
og valgperioden er to år. 

§11 Ingen endring

§11 Daglig leder
Foreningen skal ha en daglig leder, 
som ansettes av styret. daglig leder 
står for den daglige ledelse av foren-
ingens virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret 
har gitt. daglig leder har personalan-
svar for alle ansatte. 

§12 Administrerende direktør endre tittel i tråd med praksis.

VedTeKTer
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§7 Årsmøtet
alle saker avgjøres ved simpelt flertall, 
hvor ikke annet er bestemt. hvert 
medlem har én stemme. personlige 
medlemmer har ikke stemmerett. et 
medlem kan være representert ved 
fullmakt. Fullmakt skal være 
skriftlig og leveres før møtet konsti-
tueres. Ingen kan møte med mer enn 
tre fullmakter. 

§7 Årsmøtet
alle saker avgjøres ved simpelt 
flertall, hvor ikke annet er bestemt. 
hvert medlem har én stemme. 
personlige medlemmer har ikke 
stemmerett. et medlem kan være 
representert ved fullmakt. Fullmakt 
skal være skriftlig og leveres før 
møtet konstitueres. Ingen kan møte 

med mer enn tre fullmakter.

I tråd med tidligere forslag om å 
fjerne personlig medlemskap.

§8 Ekstraordinært årsmøte
ekstraordinært årsmøte kan innkalles 
med 14 dagers varsel, når styret finner 
det nødvendig, eller det kreves av 
minst 15% av medlemmene. på møtet 
behandles de saker som er nevnt i 
innkallingen. 

Ingen endring

§9 Styret
styret velges på årsmøtet og valgpe-
rioden er to år. 
styret består av leder, nestleder og 
seks medlemmer. leder og nestleder 
velges særskilt av årsmøtet. Minst to 
medlemmer skal være redaktører, og 
minst to medlemmer skal represen-
tere utgiverinteressene. 

styret ansetter daglig leder og fast-
setter vilkår og godtgjørelse i den 
forbindelse. 

det føres protokoll over styrets møter. 
alle vedtak fattes med simpelt flertall. 
hvert styremedlem har én stemme. 
styret er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av medlemmene er til 
stede. Ved stemmelikhet har lederens 
stemme dobbel vekt. 

styret kan oppnevne utvalg og komi-
teer. 

styret består av leder, nestleder og 
syv medlemmer. 

styret ansetter administrerende 
direktør og fasetter vilkår og godtgjø-
relse i den forbindelse.

Foreslår å utvide styret med ett med-
lem, for å sikre stemmedyktighet.  

stillingstittel i tråd med praksis. 

Ingen endring i tredje og fjerde 

avsnitt. 

Gjeldende vedtekter: Forslag nye vedtekter: Kommentarer og begrunnelser
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Gjeldende vedtekter: Forslag nye vedtekter: Kommentarer og begrunnelser

Vedtekter for Fagpressens 
Informasjonskontor 

Vedtekter for Fagpressens Infor-
masjonskontor

disse vedtektene utgår i sin helhet – 
som en konsekvens av sammenslåing 
av FI og dnFF.

Stiftet 1977
Sist revidert 14. mars 2005 

§1 Foretakstype og navn
Foretakets navn er Fagpressens 
Informasjonskontor. Foretaket er en 
forening.

§1 Foretakstype og navn
Foretakets navn er Fagpressens 
Informasjonskontor. Foretaket er en 
forening.

§2 Formål
Fagpressens Informasjonskontor er et 
utøvende organ med samme formål 
som den norske Fagpresses Forening. 
Fagpressens Informasjonskontor skal 
gjennom felles tiltak bidra til økono-
misk og rasjonell drift hos medlem-
mene. Informasjonskontoret skal drive 
opplæring for medlemmene og deres 
medarbeidere, samt kunne bistå med 
individuell rådgivning. Kontoret skal 
gjennom informasjons- og markeds-
føringstiltak øke samfunnets og mar-
kedet forståelse for fagpressen som 
formidler av informasjon og reklame. 

§2 Formål
Fagpressens Informasjonskontor er et 
utøvende organ med samme formål 
som den norske Fagpresses Foren-
ing. Fagpressens Informasjonskontor 
skal gjennom felles tiltak bidra til 
økonomisk og rasjonell drift hos 
medlemmene. Informasjonskontoret 
skal drive opplæring for medlem-
mene og deres medarbeidere, samt 
kunne bistå med individuell rådgiv-
ning. Kontoret skal gjennom infor-
masjons- og markedsføringstiltak øke 
samfunnets og markedet forståelse 
for fagpressen som formidler av 
informasjon og reklame.

§3 Medlemskap
alle medlemmer i den norske Fag-
presses Forening er medlemmer i 
Informasjonskontoret. dette gjelder 
ikke personlige medlemmer. 

§3 Medlemskap
alle medlemmer i den norske Fag-
presses Forening er medlemmer i 
Informasjonskontoret. dette gjelder 
ikke personlige medlemmer. 

VedTeKTer Fagpressens InForMasJonsKonTor
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§12 Utmelding og eksklusjon
Medlem som ønsker å melde seg ut 
av foreningen, må sende skriftlig mel-
ding om dette. Uttredelse kan bare 
skje ved utgangen av kalenderåret, og 
utmelding må være registrert innen 1. 
oktober. 
styret kan fatte vedtak om eksklusjon 
av et medlem, dersom det finner at 
vedkommende av hensyn til foren-
ingens virksomhet ikke bør være 
medlem.  

§13 Utmelding og eksklusjon Ingen endring

§13 Vedtektsendringer
endringer av vedtektene krever vedtak 
på årsmøte med 2/3 flertall av de 
avgitte stemmer. Forslag til endring 
må fremgå av innkallingen. 

§14 Vedtektsendringer Ingen endring

§14 Oppløsning
oppløsning må først besluttes på et 
ordinært årsmøte med 2/3 flertall av 
de avgitte stemmer, og deretter i et 
nytt årsmøte minst tre måneder etter 
og da med simpelt flertall. det beslut-
tende årsmøtet velger avviklingsstyre, 
som i forbindelse med avviklingen 
fastsetter fordeling av eventuell behol-
den formue ved oppløsning. 

§15 Oppløsning Ingen endring

VedTeKTer
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Gjeldende vedtekter: Forslag nye vedtekter: Kommentarer og begrunnelser

§9 Utmeldelse og eksklusjon
For utmeldelse og eksklusjon gjelder 
de samme regler som for medlemska-
pet i dnFF. 

§9 Utmeldelse og eksklusjon
For utmeldelse og eksklusjon gjelder 
de samme regler som for medlem-
skapet i dnFF. 

§10 Vedtektsendringer
For vedtektsendringer gjelder samme 
regler som i dnFF.

§10 Vedtektsendringer
For vedtektsendringer gjelder samme 
regler som i dnFF.

§11 Oppløsning
For oppløsning gjelder samme regler 
som for dnFF.

§11 Oppløsning
For oppløsning gjelder samme regler 
som for dnFF.

§12 Henvisning til vedtektene i 
DNFF
For informasjonskontoret gjelder for 
øvrig samme regler som følger av 
vedtektene for dnFF. 

§12 Henvisning til vedtektene i 
DNFF
For informasjonskontoret gjelder for 
øvrig samme regler som følger av 
vedtektene for dnFF.
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§4 Avgift
Informasjonskontorets utgifter dek-
kes som en avgift, som utlignes på 
medlemmene. avgiften beregnes etter 
annonseomsetning, opplag og andre 
kriterier som fastsettes av årsmøtet i 
forbindelse med det årlige avgiftsved-
tak. avgiften gjelder for kalenderåret 
og forfaller til betaling en måned etter 
at kravet er utsendt. hvis avgift ikke er 
betalt innen 30. juni, opphører med-
lemskapet.  Utmeldelse eller eksklu-
sjon gir ikke rett til tilbakebetaling av 
innbetalt avgift. 

§4 Avgift
Informasjonskontorets utgifter dekkes 
som en avgift, som utlignes på med-
lemmene. avgiften beregnes etter 
annonseomsetning, opplag og andre 
kriterier som fastsettes av årsmøtet i 
forbindelse med det årlige avgiftsved-
tak. avgiften gjelder for kalenderåret 
og forfaller til betaling en måned etter 
at kravet er utsendt. hvis avgift ikke er 
betalt innen 30. juni, opphører med-
lemskapet.  Utmeldelse eller eksklu-
sjon gir ikke rett til tilbakebetaling av 
innbetalt avgift. 

§5 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myn-
dighet, og ordinært årsmøte avholdes 
hvert år sammen med årsmøtet i den 
norske Fagpresses Forening. Årsmø-
tets forhandlinger følger de regler 
som er fastsatt i vedtektene i dnFF, så 
langt de passer. Forslag om avgift et-
ter §4 behandles i årsmøtet, både for 
så vidt angår omfang og beregnings-
grunnlag. 

§5 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste 
myndighet, og ordinært årsmøte 
avholdes hvert år sammen med 
årsmøtet i den norske Fagpresses 
Forening. Årsmøtets forhandlinger 
følger de regler som er fastsatt i ved-
tektene i dnFF, så langt de passer. 
Forslag om avgift etter §4 behandles 
i årsmøtet, både for så vidt angår 
omfang og beregningsgrunnlag. 

§6 Ekstraordinært årsmøte
ekstraordinært årsmøte kan innkalles 
med 14 dagers varsel, når styret finner 
det nødvendig, eller det kreves av 
minst 15% av medlemmene. på møtet 
behandles de saker som er nevnt i 
innkallingen. 

§6 Ekstraordinært årsmøte
ekstraordinært årsmøte kan innkal-
les med 14 dagers varsel, når styret 
finner det nødvendig, eller det kreves 
av minst 15% av medlemmene. på 
møtet behandles de saker som er 
nevnt i innkallingen. 

§7 Styret
Informasjonskontorets styre er det 
samme styret som er valgt i dnFF. 

§7 Styret
Informasjonskontorets styre er det 
samme styret som er valgt i dnFF. 

§8 Daglig leder
Foreningen skal ha en daglig leder, 
som ansattes av styret. daglig leder 
er den samme person som er daglig 
leder i dnFF. 

§8 Daglig leder
Foreningen skal ha en daglig leder, 
som ansattes av styret. daglig leder 
er den samme person som er daglig 
leder i dnFF. 

VedTeKTer
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 SAk 7 

hovedstyret foreslår å nedlegge den norske Fagpresses Forenings stipendfond. 
Årsaken er at det ikke er midler i fondet, og at det heller ikke tilføres midler fra noen 
kanaler. Fondet har kun utgifter, som knyttes til revisjon. 

Midlene fra stipendfondet, totalt kroner 4.698 overføres Fagpressen. 

Vedlegg: 

gjeldende statutter for den norske  Fagpresses Forenings stipendfond

§1 
dnFFs stipendfond består av midler som er tilveiebragt til fondet eller som besluttes 

overført til fondet av foreningens midler, samt renter av fondets midler. 

§2
Fondets avkastning kan brukes til utdeling av stipend og til å iverksette utrednings-
oppdrag som kommer medlemmene til gode. styret kan i enkeltsaker beslutte å 
tildele stipend til medlemsblad, også dersom stipendformålets nytteverdi for andre 

medlemsblad enn søkeren må anses som liten. 

§3
Fondet administreres av en stipendkomité. dersom årsmøtet etter valgkomiteens 

innstilling ikke bestemmer annet, består denne komiteen av foreningens styre. 

dnFF sTIpendFond 
nedleggelse
Forslag om nedleggelse av den norske Fagpresses Forenings stipendfond
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Forslag VedTeKTs-
endrIng For:
den norske Fagpresses Forenings redaktørfond og

den norske Fagpresses Forenings Utgiverfond

 
Hovedstyret foreslår å endre navn på de to fondene til:

Fagpressens redaktørfond og Fagpressens utgiverfond
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InnsTIllIng 
aV ValgKoMITé
I henhold til vedtektene skal hovedstyret innstille på valg av valgkomité for det 
kommende året. dette står om valgkomiteen: 

 § 10 vAlGkoMité 
Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av leder og to medlemmer. Ett av medlem-
mene skal representere den redaksjonelle sektor, og ett av medlemmene skal representere 
utgiverinteresser. Styret innstiller til valg av valgkomité, og valgperioden er to år. 

Dagens valgkomité er: 
arne solli, redaktør Første steg     – valgt til 2014
Knut Kristian hauger, redaktør Kampanje    – valgt til 2015
Britt sofie hestvik, utgiverrepresentant Kommunal rapport – valgt til 2014

Innstilling ny valgkomité
arne solli, redaktør Første steg    – gjenvalg til 2015
Knut Kristian hauger, redaktør Kampanje   – ikke på valg
Mona askerød, Musikkultur, utgiverrepresentant  – ny

 SAk 9 
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 SAk 8 

Tar gjenvalg: Jan M. Moberg, TU Media, 
utgiverrepresentant/redaktør – hovedstyrets leder
Tar gjenvalg: ole henrik nissen-lie, seilas/Båtliv, 
utg.repr/redaktør, hovedstyrets nestleder
Tar gjenvalg: svein-Yngve Madssen, lo Media, 
utgiverrepresentant/redaktør, styremedlem
Tar gjenvalg: Trine Østlyngen, redaksjonell konsulent, styremedlem

Ikke på valg: nina Kristiansen, redaktør, forskning.no, styremedlem
Ikke på valg: nina gade Tenvik, Kampanje, markedssjef, styremedlem
Ikke på valg: paal M. svendsen, nettredaktør, utdanningsnytt.no, styremedlem

Foreslås som nytt medlem: Britt sofie hestvik, Kommunal rapport, 
utg.repr./redaktør
Foreslås som nytt medlem: Karine hildonen henriksen, leder av Journalistforum
Britt sofie hestvik erstatter stine Bjerkestrand, tidligere Tidsskrift for den norske 
legeforening, som valgkomiteen foreslår ikke gjenvelges fordi hun nå har oppgaver 
som stiller henne i et fjernere forhold til Fagpressen.
Karine hildonen henriksen blir et nytt 9. medlem av hovedstyret, som dermed 
utvides med ett medlem.

ValgKoMITeens InnsTIllInger TIl Fagpressens 
UTgIVerFond og Fagpressens redaKTØrFond

Fagpressens utgiverfond
ole henrik nissen-lie (gjenvalg)
nina Kristiansen (ikke på valg)
Jan Moberg (ikke på valg)

Fagpressens redaktørfond
svein-Yngve Madssen (gjenvalg)
Jan Moberg (gjenvalg)
per Valebrokk (ny)

Valg av revisor: 
Kåre Uppstrøm, grimsrud & co, har sagt ja til en ny periode som revisor.

oslo 3. februar 2014,
valgkomiteen: arne solli (leder), Britt sofie hestvik og Knut Kristian hauger

InnsTIllIng Fra ValgKoMITé
TIl Valg aV hoVedsTYre, FondssTYrer og 
reVIsor 



55

           navn                        Utgiver                                                        opplag    Frekvens          internett

demens & alderspsykiatri nasj. komp.senter for aldring og helse 1650 4 www.aldringoghelse.no

den norske tannlegeforenings 
Tidende

den norske tannlegeforening 5905 11 www.tannlegetidende.no

deQi akupunkturforeningen 950 3 www.akupunktur.no

diabetes diabetesforbundet 36549 6 www.diabetes.no

diabetesforum diabetesforbundet 4080 4 www.diabetes.no

din hørsel hørselshemmedes landsforbund 52607 8 www.hlf.no

dine penger schibsted Magasiner as 11 www.dinepenger.no

draMa-nordisk dramapedago-
gisk tidsskrift

landslaget drama i skolen 1300 4 www.dramaiskolen.no

dyslektikeren dysleksi norge 5000 4 www.dysleksiforbundet.no

elektronikk elektronikkforlaget as 7231 11 www.elektronikknett.no

energiteknikk elektroMedia as 4824 8 www.energibransjen.no

ergoterapeuten norsk ergoterapeutforbund 3837 6 www.ergoterapeuten.no

erlik stiftelsen erlik 11 www.erlik.no

estate lokaler estate Media as 18813 9 www.estatemedia.no

estate Magasin estate Media as 6059 6 www.estatemedia.no

F - Forsvarets forum Forsvarets Forum 85000 10 www.fofo.no

Fagbladet Fagforbundet 336756 11 www.fagbladet.no

Fagpressenytt.no den norske Fagpresses Forening www.fagpressenytt.no

FastFood Vanebo publishing as 2257 6 www.fastfood.no

Finansfokus Finansforbundet 38813 8 www.finansforbundet.no

Fiskeklubben norges Jeger- og Fiskerforbund 7000 4 www.fiskeklubben.no

Fjell og Vidde den norske Turistforening 155729 6 www.turistforeningen.no

Flynytt nlF Motorflyseksjonen 5033 6 www.flynytt.no

Folkehøgskolen Folkehøgskoleforbundet 850 5 www.frilyntfolkehogskole.no

Folkevett Framtiden i våre hender 16937 4 www.folkevett.no

Fontene Fellesorganisasjonen (Fo) 27653 12 www.fontene.no

Forskerforum Forskerforbundet 18905 10 www.forskerforum.no

forskning.no Foreningen for drift av forskning.no www.forskning.no

Forskningsetikk de nasjonale forskningsetiske komiteene 2800 4 www.etikkom.no

Forskningspolitikk nIFU studier av innovasjon, forskning og 
utdanning

7000 4 www.fpol.no

Fortidsvern Fortidsminneforeningen 7159 4 www.fortidsminneforeningen.no

Fotterapeuten Fotterapeutforbundet 1095 4 www.fotterapeutene.no

Fri tanke human-etisk Forbund 63675 4 www.fritanke.no

Frifagbevegelse.no lo Media www.frifagbevegelse.no

Fuglehunden Fuglehunden as 9035 6 www.fuglehunden-info.no

Fysioterapeuten norsk Fysioterapeutforbund 9265 11 www.fysioterapeuten.no

Første steg Utdanningsforbundet 27919 4 www.utdanningsforbundet.no

gartneryrket norsk gartnerforbund 1777 12 www.gartneryrket.no

gatemagasinet asFalT stiftelsen gatemagasinet i rogaland 6 www.gatemagasinetasfalt.no

gatemagasinet Virkelig Foreningen Virkelig 10 www.virkelig.no

glass & Fasade glass og Fasadeforeningen 4268 4 www.glassportal.no
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           navn                        Utgiver                                                        opplag    Frekvens          internett

advokatbladet den norske advokatforening 9138 11 www.advokatbladet.no

agenda 3:16 normisjon 10399 10 www.agenda316.no

aktuell sikkerhet ask media as 3905 6 www.aktuellsikkerhet.no

allergi i praksis norges astma- og allergiforbund 13106 4 www.naaf.no

apéritif aperitif as 5115 10 www.aperitif.no

apollon Universitetet i oslo 26000 4 www.apollon.uio.no

apotekforeningens tidsskrift apotekforeningen 1932 4 www.apotek.no

appell norsk Folkehjelp 29992 4 www.folkehjelp.no

arbeidsgiver Info Forlag as 1400 4 www.arbeidsgiver.net

arbeidsmanden norsk arbeidsmandsforbund 30678 10 www.arbeidsmanden.no

arkitektnytt norske arkitekters landsforbund 5594 11 www.arkitektnytt.no

arkitektur n norske arkitekters landsforbund 6177 8 www.arkitektur-n.no

astmaallergi norges astma- og allergiforbund 12238 6 www.naaf.no

audiografen norsk audiografforbund 425 4 www.audiograf.no

automatisering Teknisk Ukeblad Media as 4489 8 www.automatisering.org

Baker og Konditor Baker- og Konditorbransjens landsfor. 1350 10 www.bakeri.net

barnehage.no private Barnehagers landsforbund 9331 5 www.barnehage.no

Barnehagefolk habitus as/pedagogisk forum 4361 4 www.barnehageforum.no/
barnehagefolk

Bedre gardsdrift ask media as 16659 10 www.gardsdrift.no

Bedre skole Utdanningsforbundet 101117 4 www.utdanningsforbundet.no

Bedriftsidrett i oslo oslo Bedriftsidrettskrets 2500 6 www.obik.no

Bibliotekforum norsk Bibliotekforening 3159 8 www.norskbibliotekforening.no

Bilfag publicis Forlag as 8062 9 www.aftermarket.no

Billedkunst norske Billedkunstnere 3663 7 www.billedkunstmag.no

Bioingeniøren nITo Bioingeniørfaglig institutt 6444 11 www.bioingenioren.no

Biolog norsk Biologforening 1000 4 www.bio.no

Bistandsaktuelt norad 18600 10 www.bistandsaktuelt.no

Blomster Interflora norge/dansk Blomsterhandlerf. 1409 10 www.interflora.no

Bok & samfunn Bok & samfunn as 1496 11 www.bokogsamfunn.no

Bok og bibliotek aBM-Media as 1640 6 www.bokogbibliotek.no

Bonde og småbruker norsk Bonde- og småbrukarlag 7596 10 www.smabrukarlaget.no

Bondebladet Tun Media as 63479 48 www.bondebladet.no

Brann & sikkerhet norsk brannvernforening 4836 8 www.brannvernforeningen.no

Brannmannen oslo Brannkorpsforening 7832 6 www.brannmannen.no

Budbæreren den evangelisk lutherske Frikirke 2050 22 www.frikirken.no

BUsKap geno sa 13364 8 www.geno.no

Byggeindustrien Bygg og anlegg Media as 13881 20 www.bygg.no

Byggfakta Byggfakta docu as 17706 10 www.byggfakta.no

Byggmesteren Byggforlaget a/s 6021 10 www.byggmesteren.as

Båtliv norsk Maritimt Forlag as 11666 9 www.batliv.com

Cp-Bladet Cerebral parese-foreningen 3500 4 www.cp.no

Cupido hverdag as 0 10 www.cupido.no

dagligvarehandelen Trade press as v/reidar Molthe 18383 42 www.dagligvarehandelen.no
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           navn                        Utgiver                                                        opplag    Frekvens          internett

Museumsnytt aBM-Media as 1854 5 www.museumsnytt.no

Musikkultur Musikkultur as 8349 8 www.musikkultur.no

natur & miljø naturvernforbundet 16636 5 www.nogm.no

natur&Foto Visuell natur as 5092 5 www.naturfoto.no

naturviteren naturviterne 7011 4 www.naturviterne.no

nBs-nytt norsk Biokjemisk selskap 900 4 www.biokjemisk.com

negotia magasin negotia 21837 4 www.negotia.no

nettverk el & IT Forbundet 38047 8 www.nettverk1.no

nFF-magasinet norsk fengsels- og friomsorgsforbund 4031 10 www.aktuell.no

nITo refleks nITo 74000 4 www.nito.no

nJF-magasinet norsk Jernbaneforbund (nJF) 12079 10 www.aktuell.no

norsk Farmaceutisk Tidsskrift norges Farmaceutiske Forening 3531 11 www.farmatid.no

norsk Fiskerinæring norsk Fiskerinæring as 2385 11 www.norskfisk.no

norsk hagetidend det norske hageselskap 24309 10 www.hageselskapet.no

norsk landbruk Tun Media as 11870 19 www.norsklandbruk.no

norsk skogbruk det norske skogselskap 3062 11 www.norsk-skogbruk.no

norsk Tidsskrift for sjøvesen sjømilitære samfund 2750 6 www.sms1835.no

norske hjem Klokkergården Media as 8041 6 www.norskehjem.com

norsklæraren landslaget for norskundervisning 2129 4 www.norskundervisning.no

nTl-magasinet norsk Tjenestemannslag (nTl) 48310 10 www.aktuell.no

næringseiendom næringseiendom as 19512 11 www.ne.no

nøkkelen Folkeakademienes landsforbund 3300 4 www.folkeakademiet.no

offisersbladet Befalets Fellesorganisasjon 10282 7 www.bfo.no

optikeren norges optikerforbund 2078 7 www.optikeren.org

parat parat, en arbeidstakerorganisasjon i Ys 32000 5 www.parat.com

park & anlegg norsk gartnerforbund 1978 10 www.parkoganlegg.no

pensjonisten pensjonistforbundet 180954 7 www.pensjonistforbundet.no

personal og ledelse ask media as oslo 6602 8 www.ledernett.no

plan Universitetsforlaget as 1378 5 www.universitetsforlaget.no/plan

politiforum politiets Fellesforbund 15313 11 www.politiforum.no

positiv hivnorge 785 4 www.hivnorge.no

posthornet norsk post- og kommunikasjonsforbund 20217 10 www.aktuell.no

pro patria nroF 7061 5 www.nrof.no

psykisk helse rådet for psykisk helse 6855 5 www.bladet.psykiskhelse.no

psykologi i kommunen Forlaget skolepsykologi 1364 6 www.fpkf.no

på høyden Universitetet i Bergen www.nyheter.uib.no

religioner.no religioner.no as www.religioner.no

ren Mat oikos - Økologisk norge 6224 5 www.renmat.no

renholdsnytt ask media as 3270 6 www.renholdsnytt.no

rs-Magasinet redningsselskapet 150747 4 www.redningsselskapet.no

rus & samfunn Universitetsforlaget as 1175 6 www.rus.no

salong norske frisør- og velværebedrifter 2660 4 www.nfvb.no

samferdsel Transportøkonomisk institutt 1650 10 samferdsel.toi.no/ 
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golferen.no papaya design & marketing as www.golferen.no

gull&Ur norges gullsmed-/norges Urmakerforbund 1246 9 www.gullsmed.no

handikapnytt norges handikapforbund 18840 6 www.handikapnytt.no

helsefagarbeideren helsefagarbeidere i delta 9200 4 www.helsefagarbeidere.no

helsesekretæren norsk helsesekretærforbund 2800 6 www.nhsf.no

hestesport norges rytterforbund 14650 8 www.hestesport.no

hjem og skole pedleX norsk skoleinformasjon 6000 4 www.hjemogskole.no

hK-nytt handel og Kontor i norge 67210 10 www.hk-nytt.no

hMs Magasinet ask media as 6151 6 www.hmsmagasinet.no

hockeynytt.no sportsnytt norge www.hockeynytt.no

hold pusten norsk radiografforbund 2734 8 www.holdpusten.no

horeca ask media as 5840 7 www.horecanytt.no

hoTellmagasinet Bjørgu as 5970 8 www.hotellmagasinet.no

hud & helse psoriasis- og eksemforbundet (peF) 6500 4 www.pefnorge.no

hus & Bolig huseiernes landsforbund 224388 6 www.hus-bolig.no

I skolen skolenes landsforbund (sl) 6650 10 www.skoleneslandsforbund.no

Ideelt sett stiftelsen soria Moria www.somo.no

Jakt & Fiske norges Jeger- og Fiskerforbund 89924 11 www.jaktogfiske.net

Journalen oslo legeforening 6675 4 www.legeforeningen.no/oslo

Journalisten norsk Journalistlag 9981 14 www.journalisten.no

Juristkontakt norges Juristforbund 18001 9 www.juristkontakt.no

Kampanje Kampanje Forlag as 2600 6 www.kampanje.com

Khrono høgskolen i oslo og akershus www.hioa.no

Kinomagasinet JB Forlag 1000 4 www.kinomagasinet.no

Kirkegården norsk Forening for Kirkegårdskultur 1245 4 www.kirkegaardskultur.no

Kjedemagasinet ask media as 2623 8 www.kjedemagasinet.no

Kjøkkensjefen norges Kokkemesteres landsforening (nKl) 1604 4 www.nkl.no 

Kjøkkenskriveren Kost- og ernæringsforbundet 2576 7 ”www.kj&oslash;kkenskriveren.no”

Kjøttbransjen KlF Media as 1913 10 www.kjottbransjen.no/Bladet-kjoett-
bransjen

Kommunal rapport Kommunal rapport as 9792 40 www.kommunal-rapport.no

Kretsløpet Kretsløpet as 1840 6 www.kretslopet.no

KUnsT plUss norske Kunstforeninger 2400 3 www.kunstforeninger.no

KYsTen Forbundet KYsTen 7616 5 www.kysten.no

lo-aktuelt landsorganisasjonen i norge 29361 20 www.frifagbevegelse.no

Magasinet for fagorganiserte Fellesforbundet 148347 10 www.frifagbevegelse.no

Magma econa 17757 7 www.magma.no

Mestern Mesterbrev 18500 4 www.mesterbrev.no

Michael Quarterly det norske Medicinske selskab 500 4 www.dnms.no

Miljø & helse Forum for miljø og helse 280 3 fmihe.blogspot.com/

Motor naF 418782 8 www.naf.no

Motorføreren Motorførernes avholdsforbund 7818 5 www.ma-norge.no

mur+betong MUr+BeTong as 2111 4 www.murbetong.no
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seilas norsk Maritimt Forlag as 11198 8 www.seilas.no

seIlmagasinet norsk Maritimt Forlag as 10381 9 www.seilmagasinet.no

seniorpolitikk.no senter for seniorpolitikk 12500 5 www.seniorpolitikk.no

sikkerhet nso og nsr 3829 6 www.nso.no

sko skoforlaget as 793 6 www.skoforlaget.no

sKog norges skogeierforbund 38591 8 www.skog.no

skolelederen skolelederforbundet 6142 10 www.skolelederforbundet.no

snø & ski skiforeningen 43624 4 www.skiforeningen.no

sorgenfri stiftelsen sorgenfri 11 Facebook.com/gatemagasinetsor-
genfri

sparebankbladet sparebankforeningens driftsselskap as 4345 6 www.sparebankbladet.no

spesialpedagogikk Utdanningsforbundet 7500 8 www.spesialpedagogikk.no

sporT sportsbransjen as 2981 8 www.sportsbransjen.no

stat & styring Universitetsforlaget as 1000 4 www.idunn.no/ts/stat

strek strek Media as 4041 4 www.strekmag.no

sunnhetsbladet norsk Bokforlag as 3500 9 www.sunnhetsbladet.no

svin norsvin 2169 9 www.norsvin.no

sykepleien norsk sykepleierforbund 97446 14 www.sykepleien.no

syklistene syklistenes landsforening 10818 4 www.syklistene.no

synkron norsk forbund for fjernundervisning 2500 3 www.nade-nff.no

Ta del delta (Ta del) 64223 7 www.tadel.no

Tannstikka norsk Tannpleierforening 1186 6 www.tannpleier.no

TeKna Magasinet Tekna 58000 5 www.teknamag.no

Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad Media as 124538 22 www.tu.no

Tekstilforum ask media as 2476 6 www.tekstilforum.no

Tenner & helse Forbundet Tenner & helse 2000 4 www.tenneroghelse.no

The developer norwegian developers Conference as 8300 4 www.thedeveloper.no

Tidens Tale norsk Bokforlag as 1950 6 www.tidenstale.no

Tidsskrift for den norske lege-
forening

den norske legeforening 27852 22 www.tidsskriftet.no

Tidsskrift for Jordmødre den norske jordmorforening 2716 9 www.jordmorforeningen.no

Tidsskrift for norsk psykologfo-
rening

norsk psykologforening 8035 12 www.psykologtidsskriftet.no

Tidsskrift for psykisk helsearbeid Universitetsforlaget as 1138 4 www.universitetsforlaget.no/tph

Traktor Tun Media as 10280 6 www.traktor.no

Transportforum nho Transport 3134 6 www.transportforum.no

Treindustrien ask media as 2648 6 www.trenytt.no

Uniforum Universitetet i oslo 12000 12 http://uniforum.uio.no

United-supporteren Manchester United supporters Club, scan. 39813 8 www.united.no

Universitetsavisa nTnU www.universitetsavisa.no

Utdanning Utdanningsforbundet 148711 21 utdanningsnytt.no

Utemiljø add Media as 2288 6 www.utemiljonytt.no

Vann norsk Vannforening 1300 4 www.vannforeningen.no

Vegen og vi statens vegvesen Vegdirektoratet 15046 11 www.vegvesen.no

           navn                        Utgiver                                                        opplag    Frekvens          internett
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Velferd stiftelsen sosial Trygd 1940 8 www.velferd.no

Verdensmagasinet X Verdensmagasinet X 6 www.xmag.no

Vinforum Fagbokforlaget VB as 3794 5 www.vinforum.no

VVs aktuelt Byggfakta docu as 6750 8 www.vvsaktuelt.no

Våre Veger Teknisk Ukeblad Media as 9143 10 www.vareveger.no

Yrke Utdanningsforbundet 9794 4 www.utdanningsforbundet.no

Yrkestrafikk Yrkestrafikkforbundet 10657 6 www.yrkestrafikk.no

VVs aktuelt Byggfakta docu as 6829 8 www.vvsaktuelt.no

Våre Veger Teknisk Ukeblad Media as 9493 10 www.vareveger.no

Yrke Utdanningsforbundet 9669 4 www.utdanningsforbundet.no

Yrkestrafikk Yrkestrafikkforbundet 10564 6 www.yrkestrafikk.no

MEDLEMSMAGASIN FOR PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND

06|13

Ingenmannsland
80 kommuner har ikke én mannlig barnehageansatt.       

SIDE 6

FARGER FORHOLDET
TIL BARNA SIDE 14

HVA ER DET MED
KARI PAPE? SIDE 16

SKOLESTART HOS
HOPPENSPRETT SIDE 18

2
2013

tema:
Kols og rehabilitering
KOL och rehabilitering
• Effekter av tverrfaglig kolsrehabilitering
• Trening – Nutrition – D-vitaminets roll
• Yrkesbetinget kols
• Ingvar Ambjørnsen om å leve med kols

 NorgEs AsTmA- og AllErgI                 forbuND               AsTmA- och AllErgIförbuNDET I svErIgE 

Nr 9 - November  2012 

SL-prosjekt i Romania  side 4    Ny etisk plattform for lærere  side 6–7

side 7–11 

Færre får 
morsmåls-
opplæring

naturviteren
et magasin fra naturviterne
nr. 3 / 2013

Er det ei framtid i 
norsk skogbruk?

Tema:

Politikk
naturviter med  

gründer-suksess

/ 16 Profilen
astrid Brekke Skrindo 

restaurerer sår i naturen

/ 20 Student 
Blogger om mat på  

studentbudsjett

/ 24

/ 6
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den norske Fagpresses Forening
akersgt. 43, 0158 oslo

Telefon: 24 14 61 00. Faks: 24 14 61 10
www.fagpressen.no

Bussdrømmen
gikk i oppfyllelse

Årets tillitsvalgt er 
Carl Morten Andersen

YTFs pensjonsskole

Tariff 2013:
Godt oppgjør i tøft forhandlingsklima

yrkestrafikk
TIDSSKRIFT  FOR ANSATTE INNEN GODS-  OG PERSONTRAFIKK

Nr. 3 mai/juni 2013 – 58. årgang

nr 5 – juni 2013   www.bistandsaktuelt.no FAGBLAD OM BiSTAnD OG uTViKLinG
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04Bistandspolitikk:
er Høyres krav 
realistiske? 08norad-støtte:

For mye blir 
brukt i norge 12energi-bistand:

treg start for
prestisje-prosjekt

Økonomisk vekst og politisk 
handlingslammelse gjør at verden 
kan mislykkes i å begrense den 
globale oppvarmingen. Fn advarer 
om at «klimaendringer, forørkning og 
forurensing av vannkilder kan sette en 
stopper for alt som er oppnådd i verdens 
fattigste land.»  side 16-23

Klimakrisen  
truer alt som  
er oppnådd

simone
trues på livet 

side 10

sør-afrika ser
helse i tunnelen

side36
Kåret til
Årets  

FagBlad
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X 

grader  
pluss 

Foto: Gideon Mendel/Corbis/ntb sCanpix

NATUR&FOTO
NR 4 2013 l NOK: 95,- l SEK: 95,- l DKK: 95,-

N
atu

r&
Fo

to
 4

-2
0

1
3

Foto
p

ro
sje

kt - u
rb

an
 n

atu
r  •  Foto

sko
le

n
 stackin

g
  •  Foto

re
ise

n
 S

e
re

n
g

eti  •  M
otivin

sp
irasjo

n
 sp

in
d

e
lvev

MagasiN For Natur- og FotoiNteresserte

18

Fotoprosjekt
Urban natur

Fotoreisen
Serengeti

Motivinspirasjon
spindelvev

RETURUKE          46

INTERPRESS NORGE

RETURUKE          46

INTERPRESS NORGE

Nordens største

Konkurranse

Fotoskolen
stacking

Naturviten
Sort sol -
luftballett i
særklasse

Høstfoto
Brunst i
hjortelia

Månedens bilde.
Vinneren får 
et kamera

Utstyrstest
Vi tester 
Nikon D4

UTGIS AV FRAMTIDEN I VÅRE HENDER (FIVH) 35. ÅRGANG NR 1 2013 KR 35,-

MAGASIN FOR 
MILJØ, RETTFERDIG
FORDELING OG 
LIVSKVALITETfolkevett

PORTRETTET

JOSTEINS VERDEN
SIDE 6-8

eplekrig
På livet løs
side 12-18

Moods of Norway
Presset til fornuft
side 36

Matrevolusjonen
Tid for kortreist
side 20-27

BRANNMANNEN

ÅRGANG 68NR. 4 - 2013 UTGITT AV OSLO BRANNKORPS FORENING

Brannen i GudvanGentunnelen

OM HELSE GJENNOM 132 ÅR

LIVSSTIL
SLANKET BORT
170 000 KILO 

MAT
RENE RÅVARER
PÅ BORDET

FRA JORD TIL BORD
KORNDOKTOREN

– Hva skjer når 
du trener? 

FYSISK
EFFEKT

TRENING

FRA 
JORD

TIL 
BORD

Nr. 07/2013 • PRIS: 59,-

NY ARTIKKELSERIE:
LÆR JOLLESEILING
TA FATT PÅ HØSTEN
MED VIND I SEILENE

Trender vår/sommer 2014

PM girer opp for videre vekst

Begeistringsmisjonær  
fra Prøysenland

tekstil
    f o r u mn

r 
3

-1
3

Glamorous
everydaylivinG

ÅRETS
LEVERANDØR

2013

trend spesial

Steilmann Gruppen
Norsk Moteforum rom 468
Tlf: 23381000

Summertime 

2013

steilmann.indd   1 21.05.13   10:1993880_tekstilforum_omslag_3_13NY.indd   1 23.05.13   08:37

Nummer 6 • 2013  Årgang 11 
www.kjedemagasinet.no

RetailtRendeR: gi forbrukerne analoge pusterom

  Netthandel:
Inspirer og selg mer

  Justerer ned
vekstprognosene

Kvinnene 
dominerer
• Årets butikksjef er kvinne
• 124 av 134 tilbords-butikker styres av kvinner
• 54 av 85 butikker på Vinterbro styres av kvinner


