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Referat fra årsmøte i NJ Frilans lørdag 9. september 2017 på Anker 

Hotel, Storgata 55, Oslo, fra klokka 14.00 til 17.35 

Årsmøtet ble avhold i forbindelse med Frilans 17, som startet kl 10.30 fredag 8. september 

og avsluttet lørdag 9. september med middag på Kulturhuset i Oslo 

Til stede:  55 stemmeberettigede medlemmer. Se vedlagt liste 

 

Sak 1 Velkommen til årsmøtet, konstituering 

Leder Ian Kjenne åpnet møtet og ønsket velkommen 

 

Sak 1  Konstituering  

Sakspapirer:  

a. Valg av to ordstyrere og to referenter 

Ian Kjenne la fram styrets forlag til ordstyrere og referenter. 

Styrets forslag:  

Forslag til ordstyrere: Sonja Nordanger og Oddrun Midtbø 

Forlag til referenter: Laila Borge og Jógvan H Gardar 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.  

 

Ordstyrerne tok over ledelsen av møtet. 

 

b. Valg av tellekorps og tre stemmeberettigede til å underskrive protokollen 

Ordstyrer la fram styrets forslag. 

Styrets forslag til tellekorps: Kjersti Veel Krauss og Ole Morten Orset. 

Andre forslag: 
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Følgende tok ordet: 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 

 

Valg av protokollunderskrivere:  

Ordstyrer la fram styrets forslag. 

Styrets forslag: Thomas Førde, Inger Ellen E. Orvin, Yngve Leonhardsen 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.  

 

c. Godkjennelse av innkalling og stemmeberettigede 

Informasjon om årsmøtet ble sendt medlemmer første gang 31.5.17. Informasjon om 

årsmøtet ble lagt ut på NJ Frilans hjemmeside og Facebookside, og sendt i nyhetsbrev og 

mailer til medlemmene. Medlemmene fikk sakspapirene på e-post 8 uker før møtet, som 

vedtektsfestet. Møtet er digitalt. Ordstyrer la fram styrets forslag. 

 

Styrets forslag: Innkalling og antall stemmeberettigede godkjent 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet:  

21 Inge Ove Tysnes. Viste til at innkallinga skal sendes direkte til medlemmene. Viste til 

endringsvedtak i 2015.  

60 Toralf Sandaker 

2 Alf Bergin 

47 Per Olav Berg 

Vedtak: Innkallingen godkjennes og kommentarene og kritikken tas til etterretning. 
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d. Godkjennelse av forretningsorden og dagsorden  

Forretningsorden 

Oddrun Midtbø la fram styrets forslag til forretningsorden 

Styrets forslag: Forretningsorden vedtas. 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

Vedtak: Forretningsorden vedtas. 

 

Dagsorden 

Oddrun Midtbø la fram styrets forslag til dagsorden 

Styrets forslag til dagsorden:  

Sak 1 Konstituering: 

A. Valg av to ordstyrere og to referenter 

B. Valg av tellekorps og tre stemmeberettigede til å underskrive protokollen 

C. Godkjennelse av innkalling og stemmeberettigede 

D. Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden 

E. Valg av redaksjonskomite 

 

Sak 2a  Styrets årsrapport 

Sak 2b Rapport fra kontrollkomiteen 

Sak 3  Revidert regnskap for NJ frilans pr 31.12.2016, og revisjonsrapport 

Sak 4  Budsjettanslag 2018 (til søknad om midler for 2018 til NJ) 

Sak 5    Innkomne forslag   

Sak 6   Tiltaksplan  

Sak 7  Revisjon av vedtekter NJ Frilans 

Sak 8  Valg 

A. Leder, samt seks styremedlemmer 
B. Fem vararepresentanter til styret, i rekkefølge. 
C. Revisor 
D. Kontrollkomite med to medlemmer og en vara 
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E. Lokal- og konsernkontakter, samt utenlandskontakt 
F. Valgkomite med tre medlemmer og ett varamedlem 

 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

Vedtak: Dagsorden godkjennes. 

 

e. Valg av redaksjonskomite 

Ordstyrer la fram styrets forslag. 

Styrets forslag: Sandra Mileo og Toralf Sandåker 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

Vedtak: Sandra og Toralf vedtas som redaksjonskomite.  

 

Sak 2.  Styrets årsrapport og rapport fra kontrollkomiteen. 

Sakspapir:  Styrets årsrapport 2016 – 2017. Rapport fra kontrollkomiteen. 

Sonja Nordanger innledet og la fram styrets årsrapport for 2016 – 2017.  

Møteleder gikk gjennom beretningen. 

Følgende tok ordet: 

2 Alf Bergin – Punktet: Medlemmer. Nedgang i medlemstallet – blir noe gjort? 

60 Toralf Sandåker – kommentar fra styret (Medemstallet er 746 pr i dag) 

24 Ingerid Salvesen – kommentar fra styret  

21 Inge Ove Tysnes – infoarbeid og hjemmesiden 

66 Anette Andresen – replikk  

2 Alf Bergin - replikk 

9 Caroline Marie Svendsen – Lokallagskontaktene 

60 Toralf Sandåker - replikk 
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Vedtak:  Styrets årsberetning for perioden ble tatt til etterretning. 

 

Rapport fra kontrollkomiteen 

Marit Bendz og Sigurd Aarvig la fram rapporten 

Følgende tok ordet:  

Vedtak:  Kontrollkomiteens rapport ble tatt til etterretning. 

 

Sak 3.  Revidert regnskap for NJ Frilans  

Sakspapir:  Revidert regnskap for perioden 1.1-31.12. 2016. Revisjonsberetning. 

Aslaug Watten gikk gjennom hovedpunktene og notene i det reviderte regnskapet. NJ Frilans 

har pr 31. desember 2016 et underskudd på kr 12 016 som tas av egenkapital. NJ Frilans har 

en egenkapital på kr 231 551. Revisjon av regnskapet for 2016 ble utført av Tall & Kolonne, 

som har avgitt revisjonsberetning uten noen kommentarer. 

Forslag til vedtak fra styret:  

NJ Frilans reviderte regnskap for perioden 1.1.-31.12.16 godkjennes. Styret gis 

ansvarsfrihet. 

Andre forslag:  

 

Følgende tok ordet: 

2 Alf Bergin – bekymret for at egenkapitalen spises opp gjennom årlige underskudd. Ønsker 

å få synliggjort inntektene fra den enkelte deltaker fra Nordisk 2016. (Aslaug Watten 

opplyste at inntekten var på 69.000) 

60 Toralf Sandåker - kommentar om at vi har kontroll på økonomien. 

29 Kjell Steen – replikk 

46 Ole Morten Orset – regnskapet er vanskelig å lese på grunn av for mange sekkeposter. 

Etterlyser bedre samsvar mellom budsjett og regnskap. 

 

Vedtak:   NJ Frilans reviderte regnskap for perioden 1.1.-31.12.16 godkjennes. Styret 

gis ansvarsfrihet. Kritikk og oppfordringer tas til etterretning. 
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Vedtak: Revisjonsberetningen godkjennes.  

 

Sak 4.  Budsjettanslag 2018 

Sakspapir:  Utkast til budsjettsøknad 

Audun Hasvik la fram styrets utkast til budsjettsøknad 

 

Styrets forslag: Styrets forslag til budsjettanslag 2018 vedtas. 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

33 Knut Randem 

 

Vedtak: Styrets forslag til budsjettanslag 2018 tas til etterretning. 

 

 

Sak 5.  Innkomne forslag 

Sakspapir:  

Det var kommet ett forslag innen fristen. 

a. Forslag fra Jørn-Arne Tomasgaard (lagt fram av Toralf Sandåker) 

NJ Frilans må kjempe for økonomisk likestilling mellom fast tilsette og journalistar i 

enkeltmannsføretak, sidan det er den mest naturlege driftsforma for frilansjournalistar. Det finst i 

dag ikkje eit einaste økonomisk insentiv for å drive på sjølvstendig basis.  

 

Styrets innstilling:  

Forslag til vedtak: 

Styret i NJ Frilans støtter intensjonen i forslaget, og foreslår følgende inn som et punkt på tiltaksplan 

for 2017-18: NJ Frilans skal arbeide for øøkonomisk likestilling mellom ansatte og frilansere.  

 

Andre forslag: 
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Følgende tok ordet: 

Forslaget trekkes – blir bakt inn i tiltaksplanen i stedet. 

 

 

Sak 6.  Tiltaksplan 

Sakspapir: Forslag til tiltaksplan 

 Ingerid Salvesen la fram forslaget.  

Styrets forslag: 

NJ Frilans skal: 
 
- Arbeide for å styrke frilansernes rettigheter, arbeidsbetingelser og honorarvilkår, og avtale 
rammebetingelser som ivaretar opphavsretten 
 
- Arbeide for at NJs redaksjonsklubber styrker kontakten med tilknyttede frilansere og ivaretar deres 
lønns- og arbeidsforhold 
 
- Arbeide for å etablere og spre veiledende satser for alle frilansere, og bidra til å innhente 
inntektsfallet for fotojournalister 

- Arbeide for økonomisk likestilling mellom ansatte og frilansere 
 
- Videreføre samarbeidet med Stup, IJ, klubber og lokallag om kurs, seminarer og faglige og sosiale 
møteplasser 
 
- Tilby faglige seminarer, og støtte deltakelse i andre faglige arrangementer gjennom tilskudd og 
stipender 
 
- Aktivt delta i NJs arbeid med å verve medlemmer, og med å beholde eksisterende medlemmer 
 
- Styrke informasjonsflyten innad i organisasjonen, med eksisterende medlemmer og med potensielt 
nye medlemmer 
 
- Inkludere kollegaer 

 

Andre forslag: 

Arbeide for at frilanserne oppnår samme lønn, honorar og arbeidsvilkår som for faste ansatte.  

Forslagsstiller: Kjell Steen 
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Arbeide for at frilansere har minst like gode økonomiske vilkår som fast ansatte.  

 

Forslagsstiller: Knut Randem  

 

Styret skal legge tilrette for at det er samsvar mellom og like navn på postene i budsjett og regnskap. 

Det skal brukes navn på poster som samsvarer med navn på arrangement. I den grad det lar seg gjøre 

skal budsjett og regnskap være så detaljerte som mulig og det bør unngås bruk av sekkeposter.  

Forslagsstiller: Ole Morte Orset 

 

NJ FJ skal følge NJs tiltaksplan.  

Styret skal konkretisere og utarbeide strategier knytta til tiltakene. Strategiene sendes ut til 

medlemmene til orientering. 

Forslagsstiller: Anne-Lise Aakervik 

  

"Aktivt delta i NJs arbeid med å verve medlemmer (både blant studenter og erfarne), og med å 

beholde eksisterende medlemmer. " 

Forslagsstiller: Brian Cliff Olguin 

 

Arbeide for å spre veiledende satser til alle frilansere og oppdragsgivere, klubbledere, mv.  

Forslagsstiller: Guri C. Wiggen 

 

Følgende tok ordet: 

33 Knut Randem – Når slutter AS-er å være frilansere og hvor lenge kan de være NJ-medlemmer? 

60 Toralf Sandåker - forklarer prosessen rundt tiltaksplanen 

29 Kjell Steen  - Punktet om likestilling: Må tydeliggjøre at det er frilansernes økonomi vi jobber for. 

8 Brian Cliff Olguin - Bør også inkludere studenter. 

60 Toralf Sandåker - replikk: Forslaget bør også inkludere hva som kan nedprioriteres.  

2 Alf Bergin – Savner de svake som ikke er med i laget. Eksempler på sosial dumping. Mer synlighet 

fra tillitsvalgte 

20 Ian Kjenne – replikk  
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Hege Iren Frantzen, leder NJ: Forklarer at tiltaksplanen til NJ – den er NJ Frilans pålagt å jobbe med. 

Sjekk på hjemmesiden til NJ 

18 Guri Wiggen - legger frem endringsforslag 

46 Ole Morten Orset – frilanssatsene. Savner mer konkrete, målbare tiltaksplaner.  

60 Toralf Sandåker - replikk. Vi har absolutt jobbet med frilanssatsene.  

2 Alf Bergin - Oppfordrer til å revidere tiltaksplanen så den samsvarer med NJs tiltaksplan.  

4 Anne-Lise Aakervik – Mener styret bør konkretisere og lage strategier for hvordan de kan oppnå 

tiltakene, og sende ut til medlemmene. 

66 Anette Andresen 

 

Nytt forslag fra redaksjonskomiteen: 

1. 

Arbeide for at frilanserne oppnår samme lønn, honorar og arbeidsvilkår som for faste 

ansatte.  

  

Forslagsstiller: Kjell Steen 

  

Arbeide for at frilansere har minst like gode økonomiske vilkår som fast ansatte.  

 

Forslagsstiller: Knut Randem  

  

Forslag: 

 Arbeide for at frilansere skal ha like gode arbeids- og lønnsvilkår som ansatte journalister. 

  

  

2. 

Styret skal legge tilrette for at det er samsvar mellom og like navn på postene i budsjett og 

regnskap. Det skal brukes navn på poster som samsvarer med navn på arrangement. I den 

grad det lar seg gjøre skal budsjett og regnskap være så detaljerte som mulig og det bør 

unngås bruk av sekkeposter.  
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Forslagsstiller: Ole Morten Orset 

  

Forslag: 

Oversendes styret 

  

3. 

NJ FJ skal følge NJs tiltaksplan.  

Styret skal konkretisere og utarbeide strategier knytta til tiltakene. Strategiene sendes ut til 

medlemmene til orientering. 

Forslagsstiller: Anne-Lise Aakervik 

  

Forslag: 

Oversendes styret 

  

4.  

"Aktivt delta i NJs arbeid med å verve medlemmer (både blant studenter og erfarne), og med 

å beholde eksisterende medlemmer. "  

Forslagsstiller: Brian Cliff Olguin  

  

Forslag: 

Endres til: 

Videreføre samarbeidet med STUP, IJ, klubber, studenter og lokallag om kurs, seminarer og faglige og 

sosiale møteplasser. 

  

5.  

Arbeide for å spre veiledende satser til alle frilansere og oppdragsgivere, klubbledere, mv.   

Forslagsstiller: Guri C. Wiggen  
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Forslag: 

Oversendes styret 

 

Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag til endret tiltaksplan vedtatt 

 

 

Sak 7.  Revisjon av vedtekter i NJ Frilans 

Sakspapir:  Forslag til vedtekter 

Toralf Sandåker la fram styrets forslag til endringer i vedtektene. 

 

Styrets forslag: 

Forslag til revisjon av NJ Frilans’ vedtekter 

§ 4 – siste kulepunkt: 

o       Lokal- og konsernkontakter, samt utenlandskontakt 
endres til: 

o       Utenlandskontakt 

Begrunnelse 

Styret foreslår at ‘Utenlandskontakten’ oppnevnes på årsmøtet. Denne har fungert etter 

hensikten. Kontakten har arbeidet selvstendig og har bidratt med informasjon og vært et 

bindeledd mellom NJ Frilans’ styre og utenlandsarbeidende medlemmer. Vi mener dette 

vervet dekker et behov og bør fortsette så lenge utenlandsmedlemmene har nytte av det og 

det kan mobiliseres ressurser hos utenlandsfrilanserne. 

Forslagsstiller: styret 

 

§ 5 – underpunkt Beretninger og økonomi, 5. kulepunkt: 

o     Budsjettanslag (søknad om driftsmidler til NJs landsstyre) 
endres til: 

o     Orientering om styrets utkast til budsjettsøknad inn til NJ-AU 

Begrunnelse 
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Styret i NJ Frilans leverer hvert år en budsjettsøknad til NJ primo desember. Det er NJs AU 

som utarbeider det endelige budsjettet innenfor Landsstyrets ramme- budsjett. 

På bakgrunn av dette mener styret det er mer rett at teksten endres, slik at den gjenspeiler 

det virkelige livet i organisasjonen, som i dette tilfelle er at årsmøtet får en orientering om 

styrets budsjettarbeid og på den måten kan sende føringer til det nye styret om hva som bør 

prioriteres. 

Dette betyr at årsmøtet ikke skal vedta budsjettsøknaden. 

Forslagsstiller: styret 

§ 7 – underpunkt Valg av, 3. kulepunkt: 

o       Lokal- og konsernkontakter, samt utenlandskontakt 
endres til: 

o       Utenlandskontakt 
 

§ 7 – LOKAL-, KONSERN- OG UTENLANDSKONTAKT 

1. Lokal- og konsernkontakter er bindeledd mellom styret, lokallagene og med- 

lemmene i sine områder, og deltar også i arbeidet med å rekruttere nye med- 

lemmer. Utenlandskontakten er bindeledd mellom styret og utenlandsarbeidende 

medlemmer og tar initiativ i saker som angår disses interesser. 

2. Årsmøtet velger lokal-, konsern- og utenlandskontakter, basert på forslag fra styret. 

Styret utarbeider egen instruks for kontaktene, og kan ved behov utpeke nye fram til 

neste årsmøte. 

3. Lokal-, konsern- og utenlandskontaktene skal innen seks uker før årsmøtet avlegge 

skriftlig rapport til styret om aktiviteten det siste året. 

endres til: 

§ 7 UTENLANDSKONTAKT 

1. Utenlandskontakten er bindeledd mellom styret og utenlandsarbeidende med- lemmer og 

tar initiativ i saker som angår disses interesser. 

2. Styret velger lokallagsansvarlig(e) som har ansvar for kontakten mellom frilan- sere i 

lokallagene og styret. Der det er behov og kapasitet utpeker styret egne frilanskontakter i 

aktive lokallag, konserner og sektorer som fagpresse, eterme- dier osv. 

3. Årsmøtet velger utenlandskontakt, basert på forslag fra styret, og kan ved behov utpeke ny 

fram til neste årsmøte. 

4. Styret utarbeider egen instruks for kontaktene. Utenlandskontakten og even- tuelle øvrige 

frilanskontakter skal innen seks uker før årsmøtet avlegge skriftlig rapport til styret om 

aktiviteten det siste året. 
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Andre forslag: 

 

Følgende tok ordet: 

15 Frode Thingstad 

2 Alf Bergin – Budsjett bør vedtas på årsmøtet 

66 Anette Andresen – Nettopp derfor vi har årsmøtene tidlig på høsten, for å få  

6 Audun Hasvik – replikk 

33 Alf Bergin – replikk 

60 Toralf Sandaker – til forretningsorden.. Årsmøtet har ikke vedtatt budsjettene. Det blir 

først reelt etter at NJ har sagt sitt i januar om årets budsjett. 

Hege Iren Frantzen 

33 Knut Randem - risikerer med dette at et fremtidig styre orienterer om budsjettet i veldig 

runde vendinger.  

Ian Olners Kjenne – Vi vet ikke hva vi får, det må være en pekepinn.  

 

Vedtak: Styrets forslag til endring av § 4 enstemmig vedtatt 

Styrets forslag til endring av § 5 vedtatt (mot 7 stemmer) 

Styrets forslag til endring av § 7 enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 8 Valg 

 

a. Leder, samt seks styremedlemmer 

Per Olav Berg la fram valgkomiteens forslag: 

Oddrun Midtbø - ny leder 
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Audun Hasvik gjenvalg 2 år 

Toralf Sandaker – ikke på valg 1 år gjenstår 

Brian Cliff Olguin, valg 2 år 

Kyrre Lien, ikke på valg, 1 år gjenstår 

Lisbet Jære, ny for 1 år 

Anne Lise Åkervik, 2 år 

 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 

 

 

b. Fem vararepresentanter til styret, i rekkefølge 

Per Olav Berg la fram følgende forslag til fem vararepresentanter i rekkefølge: 

 

1. Vara: Ingrid Salvesen, Oslo - Ny 

2. Vara: Laila Borge, Hordaland - Gjenvalg 

3. Vara: Frode Thingstad, Trondheim - Gjenvalg 

4. Vara: Ian Kjenne, Møre og Romsdal, Ny 

5. Vara: Caroline Marie Svendsen, Oslo - Ny 

 

Andre forslag: 

56. Tine C. Holm: Forslag om Caroline Svendsen inn på 5. vara 

2. Alf Bergin: Ønsker å byte plass 1 og 2 for å styrke Vestlandet. Forslaget frafalt. 

 

Følgende tok ordet: 

56 Tine C Holm 

2. Alf Bergin 
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15. Frode Thingstad 

60 Toralf Sandaker til forretningsorden 

 

Valgkomiteen trakk forslaget om 5. vara, og støttet benkeforslaget om å velge Caroline M. 

Svendsen. 

 

Vedtak: Valgkomiteens nye forslag ble vedtatt.  

 

 

c Revisor 

Møteleder la fram forslag på at nåværende revisor, Erik Storaker, Økonomibistand, 

fortsetter 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

Vedtak: Nåværende revisor, Erik Storaker, Økonomibistand, fortsetter. 

 

 

c. Kontrollkomite med en vara 

Møteleder la fram forslag til følgende kontrollkomite med vara 

Knut Randem 

Ingun Melum 

Inge Ove Tysnes, vara 

 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

Vedtak: Kontrollkomiteen valgt. 
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d. Lokal- og konsernkontakter, samt utenlandskontakt (så fremt annet ikke blir 

vedtatt under sak 7) 

Styrets forlag: Ragnar Skre 

Andre forslag: 

Vedtak: Ragnar Skre 

 

e. Valgkomite med tre medlemmer og en vara 

Forslag til valgkomite 

Guro Waksvik,  

Anette Andresen, Oslo 

Geir Røed, Lillehammer 

Tone Sutterud, London, vara 

 

Andre forslag: 

Følgende tok ordet: 

Vedtak: Forslaget til valgkomité ble vedtatt 

 

Toralf Sandaker takket avtroppende styreleder og de som gikk ut av styret 

Nyvalgt leder i NJ Frilans Oddrun Midtbø takket for tilliten og takket deltakere, møteledelse 

og årsmøtefunksjonærer for vel gjennomført møte. 

 

9. september 2017 

Protokollunderskrivere:  

 

--------------------------      --------------------------------  -          ----------------------------

- 

     Thomas Førde                  Inger Ellen E. Orvin                   Yngve Leonhardsen 


