NORSK JOURNALISTLAG
ÅRSBERETNING FOR 2016
Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i
Torggata 5, i Oslo.
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.
Arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende. Det totale sykefraværet i NJ har i 2016 vært på 450 dager,
4,8 %. Tre ansatte har hatt lengre sykefravær. Det har ikke vært skader og ulykker hvor organisasjonens
ansatte har vært involvert. Det er påbegynt en arbeidsmiljøundersøkelse i 2016.
Landsstyret består av syv kvinner og åtte menn og arbeidsutvalget består av en kvinner og tre menn.
Samlet har NJ nå 29 ansatte inkludert leder og nestleder, seksten kvinner og tretten menn.
NJs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er således ikke iverksatt tiltak på dette området.
Styret mener at det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir et rettvisende bilde
over utviklingen og resultat av organisasjonenes virksomhet og dens stilling. Kontingentinntektene er i
2016 kr 45,8 mill. mot 46,1 mill. i 2015. Ved utgangen av 2016 har NJ 8 379 medlemmer, 602 færre enn
ved utgangen av 2015. Vi har i 2016 hatt en reduksjon i kontingentinntektene som følge av færre
medlemmer.
NJ drift har i 2016 hatt et underskudd på kr 103 754, og avd. Journalisten har hatt et underskudd på
kr 934 528. Journalisten tilføres kr 1 106 248 fra annen egenkapital slik at samlet overføring fra annen
egenkapital blir kr 1 210 002 og overføring til avd. Journalistens egenkapital blir kr 171 720. Konfliktfondet har hatt et overskudd på kr 5,5 mill. i 2016, overskuddet tillegges fondet som økes fra kr 75,7 mill.
til kr 78,4 mill. Vederlagsfondet utgjør pr. 31. desember 2016 kr 23,8 mill. sammenlignet med kr 18,3
mill. året før. Totalkapitalen er ved utgangen av året kr 136 mill., sammenlignet med kr 128 mill. året før.
Årets overskudd er kr 7 166 166 og følgende overføringer foreslås:
Overført fra annen egenkapital
kr (1 210 002)
Overført til Journalistens egenkapital
171 720
Overført til Konfliktfondet
2 700 260
Overført til Vederlagsfondet
5 504 188
------------------Årsoverskudd
kr 7 166 166
===========
Oslo, 21. mars 2017
I styret for Norsk Journalistlag
--------------------- --------------------- --------------------Thomas Spence Hege Iren Frantzen
Sidsel Avlund
leder
nestleder

--------------------Åsne Haugli

--------------------- --------------------Pål Hellesnes Anne Berit Larsen

--------------------Robin Mortensen

--------------------- --------------------Britt-Ellen Negård Håkon Okkenhaug

--------------------- --------------------Christer Pedersen Toralf Sandåker

--------------------Stein Sneve

--------------------Kathrine Strøm

--------------------Torbjørn Brenna
sekretariatsleder

--------------------Henrikke Helland

--------------------Finn E. Våga

