Årsberetning for Fagpressens redaktørforum 2018-2019
Fagpressens Redaktørforum ble stiftet 8. april 2014 som en videreføring av Fagpressens
Redaktørforening. Alle redaktører i Fagpressen er automatisk medlem av redaktørforumet.
Styret
Dette året har styret i FRF bestått av:
• leder Ivar Kvistum (Handikapnytt)
• nestleder Mona Askerød (Musikkultur)
• Christina Guldbrandsen (Ingeniørens stemme)
• Svein Åge Eriksen (Finansfokus)
• Martin Toft (Uniforum)
Det er i perioden (23. januar 2018-14.februar 2019) avholdt fem styremøter.
I perioden har styret arbeidet blant annet med dette:
Frokostmøter
FRF har tidligere satset aktivt på frokostmøter for redaktører. I denne perioden har det ikke
vært arrangert frokostmøter, av tre grunner. Den ene er at flere av styrets medlemmer har
vært mer engasjert i Puff-arbeidet enn tidligere år. Den andre grunnen er at styret har
opplevd sjukdomsfrafall gjennom året. Den viktigste grunnen er likevel at styret ønsker å
erstatte frokostmøtene med et større prosjekt med tema fagpresseredaktørers arbeidsmiljø,
arbeidsvilkår og ressurser (og mangel på disse). Dette arbeidet er foreløpig på
planleggingsstadiet, og vi vil blant annet bruke årsmøtet til å få innspill fra de frammøtte til
hva dere mener er viktig å ta tak i.
PUFF-konferansen
FRF mener Puff er et svært viktig journalistfaglig arrangement for fagpressemediene, og har
sett behovet for å styrke satsingen på denne konferansen. FRF-styret samarbeider med
styret i Journalistforum om den årlige PUFF-konferansen. I tillegg til å stille med medlemmer
til styret, stiller vi en økonomisk garanti på 30 000 kroner, som det heller ikke i 2018 var
behov for å innløse.
PUFF 2018 gikk av stabelen i mars på Holmen Fjordhotell. Fra FRF-styret deltok Christina og
Ivar både i forberedelsene og på arrangementssiden under selve konferansen. Vårt inntrykk
var at det ble en nyttig samling for redaktører og journalister i Fagpressen, men at de omlag
40 deltakerne burde vært mange flere, og at det faglige programmet burde styrkes
ytterligere.
Forberedelsene til PUFF 2019 er godt i gang, og konferansen finner sted 14.-15.mars.
Evalueringen etter 2018-konferansen medførte blant annet at hovedansvaret for
konferansen – ledervervet i komiteen – skal veksle fra år til år. Dermed har redaktørsiden

komiteledelsen i 2019, og Christina loser arrangementet i havn med stø hånd. Konferansen
er flyttet til Quality hotel Expo på Fornebu, og foregår torsdag-fredag istedenfor fredaglørdag. I skrivende stund er antallet påmeldte økt med mer enn 25 prosent fra i fjor.
Råd og dialog
FRFs styre har i perioden bidratt med innspill og råd til Fagpressens administrasjon i saker
som angår redaktørenes arbeidsvilkår, mediepolitikk og medlemskapskriterier.
Det har vært mange store saker og diskusjoner, blant annet om moms-saken, der det har
skjedd mye i perioden, om noen av fagpressens nye avtaler, om medlemskapskriterier og om
redaktørkampanjen.
Økonomisk oversikt
FRF disponerer midler som ble bygget opp gjennom årene vi var en egen redaktørforening.
Årsmøtet 2017 besluttet at egenkapital og fond skal ses under ett og disponeres i henhold til
følgende vedtatte retningslinjer:
* Juridisk bistand: 1 time/redaktør/år – så lenge Fagpressen deltar i finansieringen.
Ordningen evalueres årlig av styret i FRF.
* Ekstra juridisk bistand i visse situasjoner (knyttet til redaktørplakat, ytringsfrihet og
redaksjonelt ansvar, nærmere spesifisert slik: inntil kr 10 000/redaktør/år. Bruk skjer etter
vedtak i styret.
* Kompetansetiltak inntil kr 20 000/år etter vedtak i styret for FRF. Administreres av
Fagpressens sekretariat. Utover dette har styret anledning til å stille garanti for inntil kr 30
000 til kompetansetiltak i regi av Fagpressen.
I perioden har vi brukt dette:
Advokatavtale
Bespisning/Servering FRF*

kr 21 875
kr 5 692

Totalt

kr 27 567

Beholdningen pr. 31.12.2018: kr 334 670
* Styremedlemmer mottar ingen honorarer, men vi har tradisjon for å gå ut og spise to
ganger i året, til sommeren og før jul. Dette er også slik vi takker avgåtte styremedlemmer
for innsatsen. I denne perioden ble det bare én middag.

Oslo, 14. februar 2019
Mona Askerød
nestleder i Fagpressens Redaktørforum

