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Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i 
Torggata 5, i Oslo.  
 
Arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende. Det totale sykefraværet i NJ har i 2017 vært på 403 dager, 3,2 %.  
Tre ansatte har hatt lengre sykefravær. Det har ikke vært skader og ulykker hvor organisasjonens ansatte 
har vært involvert.  
 
Landsstyret består av seks kvinner og ni menn og arbeidsutvalget består av to kvinner og to menn. Samlet 
har NJ nå 35 ansatte inkludert leder og nestleder, 22 kvinner og 13 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 
2017 kr 43,7 mill. mot 45,8 mill. i 2016. Ved utgangen av 2017 har NJ 8 019 medlemmer, 360 færre enn 
ved utgangen av 2016. Vi har i 2017 hatt en reduksjon i kontingentinntektene som følge av færre 
medlemmer. 
 
NJ drift har i 2017 hatt et underskudd på kr 376 552, og avd. Journalisten har hatt et overskudd på  
kr 483 885. Konfliktfondet har hatt et overskudd på kr 2,9 mill. i 2017. For å opprettholde verdien av 
Konfliktfondet overføres kr 1,41 mill. til Konfliktfondet, overskytende kr 1,51 mill overføres til annen 
egenkapital. Vederlagsfondet utgjør pr. 31. desember 2017 kr 26,6 mill. sammenlignet med kr 23,8 mill. 
året før. Totalkapitalen er ved utgangen av året kr 141 mill., sammenlignet med kr 136 mill. året før. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. 
 
Årets overskudd er kr 5 771 991 og følgende overføringer foreslås: 
Overført til annen egenkapital  kr 1 134 098 
Overført til Journalistens egenkapital   483 885 
Overført til Konfliktfondet   1 410 603 
Overført til Vederlagsfondet  2 743 405 
 ------------------- 
Årsoverskudd kr 5 771 991 
 =========== 

Bergen, 9. mars 2018 
I styret for Norsk Journalistlag 
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