
NOTAT 

Oppnevnelse NJs representant i Torgny Segerstedts Minnefond

Landsstyret må oppnevne NJs representant i Torgny Segersteds Minnefond når 
Torbjørn Brenna slutter i NJ, og vi foreslår at NJs representant skal være Gunnar 
Kagge. Valget skal gjelde frem til april 2021 og deretter oppnevnes denne 
representanten samtidig med de andre oppnevningene som landsstyret foretar i 
starten av en periode. 

Torgny Segerstedts Minnefond ble dannet i 1945 etter tiltak av Norsk Presseforbund som et uttrykk 
for takknemlighet overfor Norges varme venn under krigsårene, sjefredaktør Torgny Segerstedt i 
Gøteborg. Han redigerte Göteborgs Handels- og Sjøfartstidning fra 1917 til sin død kort tid før freden 
kom i 1945. Midlene til minnefondet ble gitt av norske aviser, og hadde opprinnelig som formål å 
finansiere stipendier for svenske kolleger som ville reise og studere norske forhold. Etter hvert 
forsvant interessen for slike stipend i Sverige. På 1980- og 1990-tallet ble det utdelt kun noen få 
stipend.  

I 2005 tok Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening initiativ til 
omdanning av fondet med sikte på en mer aktiv virksomhet til minne om Segerstedts virksomhet. 
Formålet ble uttrykt slik i vedtektenes § 2:  

”Fondets kapital skal være urørlig. Rentene kan brukes til å arrangere eller bistå til arrangement 
mot overgrepsmakt og for ytrings- og pressefrihet, i Segerstedts ånd.” 

Siden da har stiftelsen flere ganger arrangert seminarer med utgangspunkt i Segerstedts skrifter. 
Styret i stiftelsen har et samarbeid med ”Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne” i 
Göteborg.  

Styret består i dag av Per Edgar Kokvold, Nils E. Øy og Torbjørn Brenna. 

Forslag til vedtak:  
• NJ-representant i Torgny Segerstedts Minnefond er Gunnar Kagge. 
• Gunnar Kagge velges for inneværende periode og neste og gjelder frem til utgangen av april 2021. 

Til: Landsstyret

Fra: Arbeidsutvalget

Dato: 01.11.2018
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https://no.wikipedia.org/wiki/Torgny_Segerstedt

