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TIRSDAG 21. MARS 
Møtestart 13.05 
 

Sak 1: Åpning og konstituering av møtet 
Innledningsforedrag ved NJ-leder Thomas Spence 
145 delegater av 149 innkalte tilstede 
 

Forslag nr. 1: Godkjenning av innkalling 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Innkallingen godkjennes. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Forslag nr. 2: Godkjenning av delegater 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Delegatene godkjennes. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Forslag nr. 3: Godkjenning av dagsorden 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
1. Åpning, konstituering av møtet 
a) Godkjenning av innkalling 
b) Godkjenning av delegater 
c) Godkjenning av dagsorden 
d) Godkjenning av forretningsorden og valgreglement 
e) Valg av to ordstyrere 
f) Valg av to protokollsekretærer 
g) Valg av redaksjonskomité(er) 
h) Valg av tellekorps 
 
2. Beretning for perioden 2015-17 
 
3. Regnskap, revisjonsberetninger og desisjonsrapporter 
 
4. Vedtekter 
 
5. Andre forslag 
 
6. Program 2017 - 2019 
 
7. Tiltaksplan 2017 - 2019 
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8. Økonomiske retningslinjer 2017 - 2019 
a) Økonomiske rammer og hovedmål 
b) Fordelingen av vederlagsmidlene 
c) Kontingentvedtak 
 
9. Valg 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Forslag nr. 4: Forretningsorden og valgreglement 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
(Punkter iht. NJs vedtekter er merket *) 
 
1. Landsmøtet er åpent, med mindre det vedtas å behandle en sak for lukkede 
dører (* § 22 c). Alle NJ-medlemmer har adgang til landsmøtet som tilhørere.   
 
2. NJs leder åpner landsmøtet og leder møtet under konstitueringen. Ingen må 
forlate landsmøtet uten innvilget permisjon. Permisjonssøknader skal så tidlig 
som mulig leveres direkte til ordstyrerne.   
 
3. Landsmøtet velger følgende landsmøtefunksjonærer: 
- To ordstyrere. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.* 
- To protokollsekretærer. 
- Redaksjonskomiteer. 
- Tellekorps (* §22 a). 
 
4. Begrensninger i taletid kan bestemmes av landsmøtet (* § 22 c). 
Utgangspunktet er: Taletiden er tre minutter for innlegg. Det gis anledning til 2 
replikker per taler, samt svar fra taler – inntil 1 minutt hver.   
 
5. Til forretningsorden kan ingen få ordet mer enn 2 ganger til hver sak. 
 
6. Forslag, unntatt de som gjelder forretningsorden, må leveres elektronisk (* § 
22 c). Trekkes forslag skal dette gjøres skriftlig til ordstyrer.  
 
7. Siste frist for inntegning av talere til den enkelte sak (strek) fastsettes av 
landsmøtet etter forslag fra ordstyrer. Alle forslag må være levert og referert før 
strek settes. Når strek er satt, kan forslag i saken ikke fremmes.  
 
8. Vedtak treffes om ikke annet følger av NJs vedtekter ved alminnelig flertall, 
unntatt ved vedtektsendring hvor det kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet 
betraktes et forslag som forkastet.* Dersom 20 eller flere delegater krever det, 
skal avstemningen foretas skriftlig (* § 22 c).  
 
9. Landsstyret har ikke stemmerett under behandlingen av beretning, regnskap, 
eller andre saker som angår ansvarsfrihet for landsstyrets tidligere vedtak (* § 
22 c).  
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10. Landsmøtet kan med 4/5 flertall blant samtlige stemmeberettigede vedta å 
behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten, såfremt saken ikke innebærer 
vedtektsendringer. Vedtak i slike saker krever samme flertall blant samtlige 
stemmeberettigede.* Delegatene kan bare fremme forslag om vedtektsendring 
for de paragrafer som det allerede er fremmet endringsforslag til – og bare om 
det tema som endringsforslaget omhandler.   
 
11. Landsmøtet kan henvise forslag til redaksjonskomiteene. Komiteene kan ikke 
fremme nye saker for landsmøtet. 
 
12. Ved valg er benkeforslag tillatt, men kan bare gjelde kandidater som har sagt 
seg villige til å motta valg (* § 21). 
 
13. Ledere av NJs sentralt oppnevnte forhandlingsutvalg og konserntillitsvalgte 
har møte- og talerett på landsmøtet.   
 
14. 1. vara til landsstyret har møte- og talerett på landsmøtet. 
 
15. NJs sekretariatsleder og rådgivere har tale- og forslagsrett på landsmøtet (* 
§ 38). 
 
 
Valgreglement  
 
1. Det velges et tellekorps bestående av 6 medlemmer. Tellekorpset assisterer 
dirigentene under avstemninger.  
 
2. Ved valg av en person er valget ikke avgjort før en av kandidatene har 
oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke, forkastede og 
avholdende stemmer regnes ikke med ved opptellingen av antall avgitte  
stemmer.   
 
3. Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg idet man 
for hver ny valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved den 
foregående votering.  
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Forslag nr. 5: Valg av ordstyrere 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Julie Teresa Olsen, Stavanger Aftenblad 
Terje Eidsvaag, Adresseavisen 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Forslag nr. 6: Valg av tellekorps 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
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Kjersti Fikse Ness, Adresseavisen 
Alexander Berg. Egmont Publishing 
Trond Lepperød, Nettavisen 
Håkon  Iversen, NRK Troms 
Elin Svendsen, Romerikes Blad 
Beate Nygård, Rana Blad 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Forslag nr. 7: Valg av protokollsekretærer 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Stein Svendsen, NJ 
Knut Skaslien, NJ 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Forslag nr. 8: Valg av redaksjonskomite for tiltaksplan, program og økonomiske 
retningslinjer 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Dag Idar Tryggestad, LS (leder) 
Baard Zakariassen, OJ 
Anette Andresen, NJ Frilans 
Dennis Ravndal, NJ i Schibsted 
Sonja Nordanger, NJ i Aller Media 
Håkon Okkenhaug, LS 
Rolf Johansen, NJ i NRK 
Kjersti Fikse Ness, Adressa 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Forslag nr. 9: Valg av redaksjonskomite for vedtekter og uttalelser 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Finn Våga, LS (leder) 
Pål Hellesnes, LS 
Lars Døvle Larsen, NJ i Amedia 
Richard Aune, NJ i NRK 
Stein Akre, TV2 
Ingerid Salvesen, NJ Frilans 
Gunnhild Sindre, NJ i Polaris 
Tom Benjaminsen, leder i Troms Journalistlag 
 
Vedtak: Vedtatt 
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Sak 2: Beretning 
Forslag nr. 10: Behandling av beretning 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Beretningen tas til etteretning. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 

Sak 3: Regnskap, revisjonsberetninger og desisjonsrapporter 
Forslag nr. 11: Behandling av regnskapet 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Lars Løkkebø fra kontrollkomiteen orienterte 
 
Regnskapet for 2014 og 2015 godkjennes. Landsmøtet innvilger ansvarsfrihet for 
landsstyrets medlemmer. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 

Sak 4: Vedtekter 
Debatt om Vedtektenes § 18 Landsstyrets sammensetning 
Følgende tok ordet: Erlend Skarsaune (Klubben i Stavanger Aftenblad), Arild R. 
Hansen (Klubben i Drammens Tidende), Lars Døvle Larssen (Konsernlaget NJ i 
Amedia), Lene Svenning (Oslo Journalistklubb), Anne Jo Lexander (Bergen 
Journalistlag), Trond Lepperød (Oslo Journalistklubb), Britt-Ellen Negård 
(Landsstyret), Stein Vidar Akre (Klubben i TV2), Pål Hellesnes (Landsstyret), Kjersti 
Fikse Ness (Klubben i Adresseavisen), Amanda Åsberg (NJ Student), Dag Idar 
Tryggestad (Landsstyret), Geir Bjarte Hjetland (Klubben i NRK Sogn og Fjordane), 
Toralf Sandåker (Landsstyret), Lars Richard Olsen (Hålogaland Journalistlag), 
Alexander Berg (Klubben i Egmont Publishing), Michael Brøndbo (Oslo 
Journalistklubb), Trude Furuly (NJ Student), Terje Andresen (Østfold Journalistlag), 
Robin Mortensen (Landsstyret), Baard Zakariassen (Oslo Journalistklubb), Tom 
Benjaminsen (Troms Journalistlag), Kristine Brunmark (Oslo Journalistklubb), Finn E. 
Våga (Landsstyret), 
 
Ny møtestart 17.40 
 
Debatt om øvrige vedtektsforslag: 
Følgende tok ordet:  (), Christer Pedersen (Landsstyret), Robin Mortensen 
(Landsstyret), Margrethe Håland Solheim (Oslo Journalistklubb), Finn E. Våga 
(Landsstyret, replikk), Baard Zakariassen (Oslo Journalistklubb), Håkon Okkenhaug 
(Landsstyret, replikk), Pål Hellesnes (Landsstyret), Arne Ingmar Eggen (Agder 
Journalistlag), Finn E. Våga (Landsstyret, replikk), Baard Zakariassen (Oslo 
Journalistklubb), Hege Iren Frantzen (Landsstyret, replikk), Toralf Sandåker 
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(Landsstyret), Katrine Strøm (Landsstyret), Baard Zakariassen (Oslo 
Journalistklubb), Alexander Berg (Klubben i Egmont Publishing), Hege Iren Frantzen 
(Landsstyret), Sidsel Avlund (Landsstyret), Per Flakstad (Oslo Journalistklubb), 
 
Ny møtestart 18.40 
 
145 stemmeberettigede i salen. 
 
Det ble først votert over et forslag fra ordstyrerne om at landsmøtet skulle 
fremskynde voteringen over vedtektsendringer og foreta denne før møteslutt tirsdag. 
 
Vedtak: Vedtatt mot 16 stemmer og en blank stemme 
 

Forslag nr. 12: Endring av § 3 C. Studenter 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Studenter som har journalistikk som yrkesmål, kan bli studentmedlem. 
Studenter kan opprettholde sitt studentmedlemskap for ett år etter avsluttet 
studium. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 13: Endring av § 7. Innmelding/opptak (femte avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
[Flytting] Lokallagstilhørighet 
  
[Ved flytting overføres medlem av NJ automatisk til] Medlemmer tilhører det 
lokallag hans eller hennes [nye] arbeidssted hører inn under. Tvister vedrørende 
et medlems lokallagstilhørighet avgjøres av arbeidsutvalget etter at de berørte 
lokallag og vedkommende medlem har hatt anledning til å uttale seg. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 14: Endring av § 11 Eksklusjon (første avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Medlemmer som klart motarbeider NJs formål eller opptrer i strid med de plikter 
som nevnt i vedtektenes § 14 første ledd kan ekskluderes varig eller for et 
begrenset tidsrom. Enkeltmedlemmer og organisasjonsledd i NJ kan foreslå 
eksklusjon. Vedtak treffes av landsstyret etter innstilling fra arbeidsutvalget. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Alternativ votering mellom forslag 15 og forslag 63 resulterte i 97 stemmer for 
forslag 15. Forslag 63 ble dermed forkastet. 
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Alternativ votering mellom forslag 15 og forslag 63 
 

Forslag nr. 63: Journalisten 
Forslagstiller: Oslo Journalistklubb 
 
Slette § 13 A andre avsnitt, tredje kulepunkt 
 
[Medlemsbladet Journalisten] 
 
Ny § 33.6 
 
§ 33.6 Journalisten 
Norsk Journalistlag skal eie og utgi Journalisten, en redaksjonelt uavhengig 
publikasjon. Denne redigeres i samsvar med redaktørplakaten og norske mediers 
felles etiske regelverk, slik det blant annet er nedfelt i vær varsom-plakaten. 
 
Forslag nr. 15: Endring av § 13 Medlemsrettigheter og ny § 33.6 Publikasjon 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Slette § 13 A andre avsnitt tredje kulepunkt 
[Medlemsbladet Journalisten] 
  
Ny § 33.6 
  
§ 33.6 Publikasjon 
Norsk Journalistlag eier og utgir en redaksjonelt uavhengig publikasjon, og 
denne redigeres i samsvar med Redaktørplakaten og norske mediers felles etiske 
regelverk, slik det blant annet er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. 
 
Votering mellom de to alternative forslagene 15 og 63 resulterte i 97 stemmer 
for forslag 15. Forslag 63 ble dermed forkastet. 
Deretter ble forslag 15 enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Forslag 15 enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 16: Endring av § 18 Landsmøtets sammensetning 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Landsmøtet består av 149 delegater: 
  
A. Landsstyrets faste medlemmer. Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som 
delegater fra lag eller klubber. 
  
B. [2 delegater fra hvert av lagene – lokallag, konsernlag, studentlag og NJ 
Frilans.] En delegat fra hvert lokallag, en delegat fra hvert konsernlag, en 
delegat fra NJ Frilans, og to delegater fra NJ Student. 
  
[De øvrige delegater fordeles slik, med utgangspunkt i medlemstelling seks 
måneder før landsmøtet starter: 
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1. NJ Frilans skal ha en andel som tilsvarer lagets andel av NJs samlede 
medlemsmasse. 
2. Klubblederen eller annen tillitsvalgt i de 40 største klubbene. Dersom flere 
klubber er nummer 40, utvides antallet delegater tilsvarende, på bekostning av 
utjevningsmandatene. 
3. De resterende delegater fordeles på lokallag som i forhold til sin andel av NJs 
samlede medlemsmasse er underrepresentert etter at representantene for 
lokallagene og de 40 største klubbene er fordelt. 
4. Lokallagene velger utjevningsdelegatene blant klubbledere og andre 
tillitsvalgte utenom de 40 største klubbene. Ved forfall kan utjevningsdelegatene 
velges blant alle tillitsvalgte i laget. 
5. Fordelingen fastsettes av landsstyret.] 
  
C. Redaksjonsklubbene samt NJ Frilans sender delegater ut fra følgende nøkkel 
etter en medlemsopptelling som foretas seks måneder før landsmøtet: 
• 30 – 99 medlemmer: En delegat 
• 100 – 199 medlemmer: To delegater 
• 200 – 299 medlemmer: Tre delegater 
• 300 – 399 medlemmer: Fire delegater 
• osv. 
  
D. En delegat som hvert lokallag tildeler en klubb som ikke er representert etter 
bokstav C. 
  
E. Det resterende antall delegater fordeles på lokallag som i forhold til sin andel 
av NJs samlede medlemsmasse er underrepresentert etter at delegatene er 
fordelt etter bokstav C og D. Disse delegatene velger lokallagene blant 
tillitsvalgte i klubber som ikke er representert etter bokstav C og D. Ved forfall 
kan utjevningsdelegatene velges blant alle tillitsvalgte i laget. 
  
F. Fordelingen fastsettes av landsstyret. 
 
Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme, 0 avholdende. 
 
Forslag nr. 19: Endring av § 20 B Saksliste (fjerde avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Forslag til saksliste, samt landsstyrets innstillinger, beretning og regnskap, 
sendes lagene og klubbene senest fire uker før landsmøtet. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 20: Endring av § 21 Valg fjerde avsnitt 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Senest to uker før landsmøtet offentliggjør valgkomiteen en liste over [innkomne 
forslag på] foreslåtte kandidater. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Alternativ votering mellom forslag 21 og forslag 62 resulterte i flertall for forslag 
21. Forslag 62 ble dermed forkastet. 
 
Forslag nr. 62: Endringsforslag til forslag nr. 21 
Forslagstiller: Arne Ingmar Eggen 
 
«dagen før» foreslås endres til «24 timer før». 
 
Vedtak: Forkastet mot 13 stemmer. 
 
Forslag nr. 21: Endring av § 21 Valg (femte avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Valgkomiteen [legger fram] presenterer sin [endelige] innstilling til landsstyret 
og varaplasser senest [som første punkt den] dagen før valget foretas. 
Valgkomiteens innstilling kan bare inneholde kandidater som har sagt seg villige 
til å motta valg. Valgkomiteens dissenser skal angis samt hvilke av komiteens 
medlemmer som avgir flertalls-/mindretallsinnstillingen. 
 
Vedtak: Vedtatt. 
 
Forslag nr. 22: Endring av § 23 Ekstraordinært landsmøte 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret finner det nødvendig, eller når 
årsmøtene i minst 5 [lokal]lag, med minst 1/5 av NJs medlemmer, krever det. 
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel, og senest 3 
måneder etter at lovlig krav er fremsatt. På det ekstraordinære landsmøtet 
behandles bare den eller de saker som er grunnlag for innkallingen. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 23: Endring av § 24 Valgkomite, valg og sammensetning 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Landsmøtet velger valgkomité på 7 medlemmer, med personlige 
varamedlemmer. Landsmøtet velger komiteens leder. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 24: Endring av § 26 Landsstyret (andre avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Styret velges for landsmøteperioden. Leder og nestleder velges ved særskilt 
valg. Til landsstyret velges [11] åtte varamedlemmer. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Forslag nr. 25: Endring av § 26 Landsstyret (fjerde avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Til slutt velges varamedlemmene i rekkefølge fra første til og med [ellevte] 
åttende varamedlem. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 27: Endring § 27. Landsstyrets funksjon (fjerde avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Landsstyret velger blant sine medlemmer ny nestleder dersom leder eller 
nestleder må erstattes i perioden. Ved sykefravær ut over tre uker, skal det 
vurderes å konstituere ny nestleder. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 28: Endring § 27. Landsstyrets funksjon (13. avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Ekstraordinært landsstyremøte innkalles dersom fem [6 lokal]lag, 6 
landsstyremedlemmer eller NJs arbeidsutvalg krever det. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 29: Endring § 33.1 Representativitet (første avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
NJs organisasjon skal være tuftet på representativitet. Lokallagene skal ha 
representative årsmøter, som sikrer redaksjonsklubbenes og frilansernes 
innflytelse. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 30: Endring § 33.1 Representativitet (andre avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Hvert enkelt lag velger selv hensiktsmessig fordelingsnøkkel for hvor mange 
representanter som har stemmerett fra de ulike [klubbene] 
organisasjonsleddene.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 31: Endring § 33.2 A. Formål 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Lokallagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, 
være et bindeledd mellom medlemmene i lokallagets område, og mellom 
medlemmene og NJs sentrale organer. Lokallagenes hovedoppgave er å skape 
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felles møtepunkter for medlemmene på tvers av medieplattformer og arbeids- og 
oppdragsgivere. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 32: Nytt fjerde kulepunkt i § 33.2 B. Lokallagets oppgaver 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
å følge opp arbeidet i studentlag i lokallagets område 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 33: Nytt femte kulepunkt i § 33.2 B. Lokallagets oppgaver 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
koordinere kontakten mellom lokallagets styre, klubbene og frilanserne i 
lokallaget slik at de blir integrert i lagets arbeid og aktiviteter 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 35: Endring i § 33.2 B. Lokallagets oppgaver (tredje avsnitt) 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha møte- og talerett i 
lokallagets styre. [Frilansernes lokalkontakter og] Landstyremedlemmer fra 
lokallaget innkalles også til lagets aktiviteter. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 36: Endring i § 33.2 D. Vedtekter 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Lokallagenes vedtekter fastsettes på lokallagenes årsmøte. [Vedtektene eller 
endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs Arbeidsutvalg.] 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 37: Endring 33.3 B. Organisering 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Frilansmedlemmer i NJ er organisert i NJ Frilans og lokallaget der de bor. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 38: Endring 33.3 E. Vedtekter 
Forslagstiller: Landsstyret 
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NJ Frilans vedtekter fastsettes på årsmøtet. [Vedtektene eller endringer i disse 
kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs arbeidsutvalg.] 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 39: Endring 33.4 A. Formål 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Konsernlagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs 
politikk, være et bindeledd mellom medlemmene, og mellom medlemmene og 
NJs sentrale organer. Konsernlagenes hovedoppgave er å ivareta medlemmenes 
interesser overfor konsernene. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 40: Slette kulepunkt 2 i § 33.4 B. Definisjon 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
[Bør omfatte mer enn 250 medlemmer] 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 41: Endre § 33.5. Vedtekter 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
[Studentlagets] NJ Students vedtekter fastsettes på det årlige møtet. 
[Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs 
arbeidsutvalg. Studentlagets] NJ Students vedtekter må ikke inneholde 
bestemmelser som strider mot NJs vedtekter. Vedtektene skal inneholde regler 
om styrets sammensetting og valg. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 42: Ny overskrift § 34.1 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
§ 34.1 Redaksjonsklubber 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 43: Endre andre kulepunkt § 34.1 andre avsnitt 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
informere enkeltmedlemmene og tilknyttede frilansmedlemmer og trekke dem 
med i klubbens arbeid 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Forslag nr. 44: Redaksjonelle endringer 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
De foreslåtte redaksjonelle endringene godkjennes. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Dag 1 avsluttet kl 19.20 
 
  



Forslags- og vedtaksprotokoll - Norsk Journalistlags 43. landsmøte 21. – 23. mars 2017 Side 17 
 

ONSDAG 22. MARS 
Møtestart 10.00 
 

Sak 7: Tiltaksplan 
 
Landsstyrets forslag til tiltaksplan ble presentert av nestleder Hege Iren Frantzen 
 
Følgende tok ordet: Dag Idar Tryggestad (Landsstyret), Sonja Nordanger (Klubben i 
Aller Media), Gunnar Kagge (Klubben i Aftenposten), Lars Døvle Larssen 
(Konsernlaget NJ i Amedia), Anne Jo Lexander (Bergen Journalistlag), Jathushiga 
Rajah (Oslo Journalistklubb), Anette Selmer-Andresen (NJ Frilans), Dennis Ravndal 
(Konsernlaget NJ i Schibsted), Geir M. Økland (Bergen Journalistlag), Nils Bernt 
Rinde (Agder Journalistlag), Mathias Lunde Kristoffersen (Klubben i NRK Østfold), 
Robin Mortensen (Landsstyret), Margrethe Håland Solheim (Oslo Journalistklubb), 
Monica Irén Solberg Susegg (Nord-Trøndelag Journalistlag), Håkon Okkenhaug 
(Landsstyret), Trude Furuly (NJ Student), Pål Hellesnes (Landsstyret), Birgit Opheim 
(Bergen Journalistlag), Karl-Martin Bakke (Østfold Journalistlag), Stein Sneve 
(Landsstyret), Geir M. Økland (Bergen Journalistlag, replikk), Håkon Okkenhaug 
(Landsstyret, til forretningsorden), Jørn Haakenstad (Oppland Journalistlag), Sara 
Høgestøl (Konsernlaget NJ i Mentor Media), Håkon Okkenhaug (Landsstyret, til 
forretningsorden), Annette Hobson (Klubben i NRK Dok og Samfunn), Anne Berit 
Larsen (Landsstyret), Rolf Johansen (Konsernlaget NJ i NRK), Geir Bjarte Hjetland 
(Klubben i NRK Sogn og Fjordane), Frank Lynum (Konsernlaget NJ i Schibsted), Geir 
Bjarte Hjetland (Klubben i NRK Sogn og Fjordane), Anette Selmer-Andresen (NJ 
Frilans), Andreas W. H. Lindvåg (Oslo Journalistklubb), Per Flakstad (Oslo 
Journalistklubb), Andreas W. H. Lindvåg (Oslo Journalistklubb, til forretningsorden), 
Frode Thingstad (NJ Frilans), Jo Gaare (Oslo Journalistklubb, til forretningsorden), 
Håkon Okkenhaug (Landsstyret, til forretningsorden), Sidsel Avlund (Landsstyret), Ulf 
Tannæs-Fjeld (Klubben i NRK Dagsnytt), Gunnhild Sindre (Konsernlaget NJ i 
Polaris), Toralf Sandåker (Landsstyret, replikk), Ann Kristin Liestøl (Oslo 
Journalistklubb), Stian Presthus (Klubben i NRK Super), Henrikke Helland 
(Landsstyret), Geir Bjarte Hjetland (Klubben i NRK Sogn og Fjordane, replikk), Geir 
M. Økland (Bergen Journalistlag, replikk), Dag Idar Tryggestad (Landsstyret), Håkon 
Okkenhaug (Landsstyret), Anne Jo Lexander (Bergen Journalistlag), Håkon 
Okkenhaug (Landsstyret, replikk), Gunnar Kagge (Klubben i Aftenposten), Richard 
Aune (Konsernlaget NJ i NRK, replikk), 
 
Ny møtestart kl 12.15 
 

Sak 6: Program 
 
Brit Ellen Nygård presenterte landsstyrets forslag til nytt program 
 
Følgende tok ordet: Anne Jo Lexander (Bergen Journalistlag), Rolf Johansen 
(Konsernlaget NJ i NRK), Jathushiga Rajah (Oslo Journalistklubb), Sidsel Avlund 
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(Landsstyret, replikk), Hege Iren Frantzen (Landsstyret), Christer Pedersen 
(Landsstyret), Tom Benjaminsen (Troms Journalistlag), Jathushiga Rajah (Oslo 
Journalistklubb), Arild R. Hansen (Klubben i Drammens Tidende), 
 

Sak 5: Andre forslag 
 
Forslag 66 er fremmet etter fristen og det kreves 80 prosent oppslutning for at det kan bli 
behandlet av landsmøtet. Det var enstemmighet for at forslaget kunne bli behandlet. 
 
Følgende tok ordet: Toralf Sandåker (Landsstyret), Lene Svenning (Oslo 
Journalistklubb), Ivar Værnesbranden (Konsernlaget NJ i Polaris), Stein Vidar Akre 
(Klubben i TV2), Lene Svenning (Oslo Journalistklubb), Hege Iren Frantzen 
(Landsstyret, replikk), Sonja Nordanger (Klubben i Aller Media), Anette Selmer-
Andresen (NJ Frilans), Tom Benjaminsen (Troms Journalistlag), Andreas W. H. 
Lindvåg (Oslo Journalistklubb), Sidsel Avlund (Landsstyret), Anette Selmer-Andresen 
(NJ Frilans, replikk), Oddrun Midtbø (NJ Frilans), Hege Iren Frantzen (Landsstyret), 
 
Ny møtestart kl 14.00 
 

Sak 8: Økonomiske retningslinjer 
 
Innledning av sekretariatsleder Torbjørn Brenna 
 
Følgende tok ordet: Jens Kihl (Klubben i Klassekampen), Anette Selmer-Andresen 
(NJ Frilans), Håkon Okkenhaug (Landsstyret), Richard Aune (Konsernlaget NJ i 
NRK), Finn E. Våga (Landsstyret), 
 
Ny møtestart kl 16.15 
 

Sak 9: Valg 
 
Sven Arne Buggeland la frem valgkomiteen innstilling. 
 
Dag 2 avsluttet kl 16.45 
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TORSDAG 23. MARS 
 
Møtestart kl 09.38 
 

Sak 5 Andre forslag 
 
Finn Våga la frem forslagene 81, 83 og 87 fra redaksjonskomiteen 
 

Forslag nr. 83: NJ krever kursendring i mediepolitikken 
 
Forslagstiller: Redaksjonskomite vedtekter og andre forslag, med en korrigering 
av første kulepunkt etter forslag fra Pål Hellesnes. 
 
Norske medier går gjennom en svært krevende periode, med enorme 
utfordringer i å skape økonomisk grunnlag for fri og uavhengig journalistikk. 
Annonseinntektene trues av store multinasjonale aktører, og inntektene fra de 
gamle abonnements- og løssalgsordningene er under press. Samtidig har nye, 
digitale abonnements- og betalingsløsninger ennå ikke modnet. Også 
allmennkringkasteren NRKs inntekter er under press. En konsekvens av dette er 
at tallet på aktive journalister i Norge er på vei ned. Som 
Mediemangfoldsutvalget påpeker er mediemangfold en viktig forutsetning for 
demokrati og ytringsfrihet. Fortsetter den negative utviklingen i mediebransjen 
vil det kunne underminere pressens mulighet til å bidra som kritisk korrektiv. 
 
I en slik situasjon vil NJ ta til orde for at det trengs en omlegging av 
mediepolitikken fra landets politiske myndigheter. På flere felter må 
myndighetene legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for pressen: 
 
* De stadige omkampene om pressestøtteordningene må avsluttes. For mange 
medier er pressestøtteordningene økonomisk viktig. Det er et stort politisk 
flertall på Stortinget for å videreføre de ordningene man har. Stadige omkamper 
skaper kun uro og usikkerhet i en presset bransje. Eventuelle endringer i 
produksjonsstøtten som følge av Mediemangfoldsutvalgets rapport må ikke føre 
til dramatiske kutt for de riksdekkende meningsbærende avisene. 
 
* Avisene må sikres en stabil og pålitelig distribusjonsløsning i distriktene. 
Regjeringens avtale med aktører som ikke leverer avisene slik det er avtalt må 
avsluttes. 
 
* Mva-fritaket for digitale medier er et godt tiltak, men det er avgjørende at 
journalistikk fra alle nyhets- og aktualitetsmedier blir en del av dette fritaket, 
inkludert fagblader og magasiner. 
 
* NRK må sikres stabile og forutsigbare økonomiske rammer som ivaretar 
redaksjonell uavhengighet og muliggjør at de kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag. 
 
* Mediemangfoldet i Norge må sikres, deriblant en kommersiell 
allmennkringkaster med norskprodusert innhold og hovedkontor utenfor Oslo. 
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* Stortinget må følge opp Mediemangfoldsutvalgets forslag om midlertidig fritak 
for arbeidsgiveravgift for mediene. 
 
* Utenlandske selskap som distribuerer norskprodusert innhold i det norske 
markedet må skatte- og avgiftbelegges. 
 
Høsten 2017 er det Stortingsvalg. Sterke, frie og kritiske medier er en viktig 
bestanddel av et velfungerende demokrati. Norsk Journalistlag vil på det 
sterkeste oppfordre partiene om å klargjøre hva slags mediepolitikk de ønsker å 
føre i den kommende Stortingsperioden. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 81: Nei til uakseptabelt lave honorarer for frilansere 
 
Forslagstiller: Redaksjonskomite vedtekter og andre forslag 
 
Vi står nå i en situasjon hvor mange frilansere utsettes for sosial dumping, 
gjennom uakseptable arbeidsvilkår og/eller prisdiktat. Frilanserene forhandler én 
og én om honorar med de store mediehusene. Dette utnytter mange 
mediebedrifter til å diktere honorarnivåer som er så lave at svært mange 
frilansere har problemer med å oppnå en årsinntekt på nivå med minstelønnen 
nedfelt i NJs tariffavtaler. 
 
NJ krever lik lønn for likt arbeid. Dagens situasjon er en trussel mot 
arbeidsvilkårene i hele bransjen. Frilansernes svake stilling legger indirekte et 
press også på ansatte kolleger. NJ utarbeider nå nye veiledende satser. NJ 
mener at det bør være selvsagt at arbeidsgivere i mediebransjen bidrar til å 
unngå sosial dumping. Derfor må de ta de veiledende satsene på alvor og 
verdsette frilanseres arbeidstid på linje med andre kolleger. Så lenge frilanserne 
underbetales, er det lett for mediehusene å nedbemanne de fast ansatte og 
heller hyre inn billig arbeidskraft. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr. 87: Stopp trakasseringen av journalister i Hviterussland! 
 
Forslagstiller: Redaksjonskomite vedtekter og andre forslag 
 
Norsk Journalistlag vil på det sterkeste protestere mot at hviterussiske 
journalister hindres i å levere fri og uavhengig journalistikk, og mot 
myndighetenes vilkårlige arrestasjoner og trusler mot enkeltjournalister. Vi 
krever at alle journalister i Hviterussland, både ansatte og frilansere, skal kunne 
utøve sitt yrke og rapportere. 
 
Den siste tiden har det vært økt trakassering mot journalister i Hviterussland. 
BAJ, den uavhengige hviterussiske journalistorganisasjonen, opplyser at de opp 
til 10. mars hadde registrert 28 fengslinger av journalister. En ny bølge av 
protester mot økt skattlegging av arbeidsledige har utløst vilkårlige arrestasjoner 
og trusler fra myndighetene, åpenbart for å hindre mediene å dekke protestene. 
 



Forslags- og vedtaksprotokoll - Norsk Journalistlags 43. landsmøte 21. – 23. mars 2017 Side 21 
 

I dagene som fulgte økte protestene både i Minsk og andre byer i landet, og 12. 
mars ble 18 journalister og bloggere pågrepet, bøtelagt, truet med fengsel og 
truet med blant annet å bli fratatt barn. 
 
Vi oppfordrer også andre journalistorganisasjoner til å støtte våre hviterussiske 
kolleger og kreve at trakasseringen opphører. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

Sak 6: Program 
 
Rolf Johansen redegjorde for redaksjonskomiteens vurderinger. 
 
Forslag nr. 48: Arbeid med sosiale medier 
 
Forslagstiller: Annette Hobson (klubbleder i NRKJ Dokumentar og Samfunn) og 
Mari Rollaug Evensen (klubbleder i NRKJ Rogaland). 
 
Klubbene NRKJ Dokumentar og samfunn og NRKJ Rogaland foreslår med dette at 
teksten NRKJ forhandlet frem under lønnsoppgjøret 2016 om arbeid på sosiale 
medier, tas inn i NJs program og i NJs tiltaksplan. 
  
Bakgrunnen er at vi mener dette bør komme alle som utfører redaksjonelt arbeid 
på sosiale medier til gode. Dette har blitt viktige arbeidsverktøy, men mange 
medlemmer møter en underliggende forventning om at det er noe som kan 
gjøres på fritiden. 
  
Kravene til moderering i diskusjonstråder blir også stadig større, og vi mener at 
arbeid på sosiale medier i dag er en del av de redaksjonelle linjene og må 
anerkjennes på lik linje som annet redaksjonelt arbeid. For å øke bevisstheten 
rundt dette, bør teksten også inn i NJs program. 
  
Vi foreslår med dette teksten:  
 
- NJ skal jobbe for at avtalt arbeid med sosiale medier organiseres og godtgjøres 
på lik linje med annet (redaksjonelt og journalistisk) arbeid. 
  
Forslagstillerne foreslår dette punktet både til NJs tiltaksplan for 2017-2019 og til 
NJs program. Landsstyret foreslår forslaget tatt inn i NJs program som nytt punkt 
44, men ikke i tiltaksplanen. Landsstyret mener dette er et arbeid NJ alltid har 
støttet og jobbet for, og det vil være et løpende arbeid for NJ også i 
fortsettelsen. Landsstyret mener dette punktet hører hjemme i NJs program som 
et varig standpunkt for Norsk Journalistlag. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Forslag nr. 49: Nytt punkt under Arbeidsforhold 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
55. Den norske arbeidslivsmodellen er kjennetegnet av samarbeid, involvering 
og forhandlinger mellom likeverdige parter. Modellen er under press. NJ vil jobbe 
for å verne om den norske arbeidslivsmodellen.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

Sak 7 Tiltaksplan 
 
Dag Idar Tryggestad la frem forslagene fra redaksjonskomiteen i forslag 90 
 
Forslag nr. 90: Tiltaksplan 2017-2019 
 
Forslagstiller: Redaksjonskomite tiltaksplan, program og økonomiske 
retningslinjer 
 
Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår 
 
NJ skal: 
- Motarbeide oppsigelser, styrte sluttpakker og andre tvangstiltak samt brudd på 
ansiennitetsprinsippet. 
- Arbeide mot ulovlige midlertidige ansettelser og for at journalister skal ansettes 
direkte i mediebedriftene. 
- Jobbe for innstramming i adgangen til midlertidige ansettelser og  styrking av 
ansattes og tillitsvalgtes rettigheter i arbeidsmiljøloven. 
- Revidere tariffpolitikken til NJ med deltagelse fra hele organisasjonen.  
- Sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og tariffavtaler som gjør 
yrket attraktivt.  
- Jobbe for at arbeidsgiverne følger opp sitt ansvar for kompetanseutvikling. 
- Jobbe for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i redaksjoner som er rammet 
av nedbemanning. 
- Jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen og innarbeide nye 
veiledende satser. 
 
Forsvare fri, kritisk og uavhengig journalistikk 
 
NJ skal: 
- Jobbe mot sammenblanding av redaksjonelt og ikke-redaksjonelt innhold. 
Publikum skal ikke være i tvil om hva som er uavhengig journalistikk. 
- Jobbe for å øke publikums tillit og troverdighet til redaksjonelle medier. 
- Jobbe for å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for 
journalistikk. 
- Jobbe for mediemangfold. 
- Jobbe for at offentlighetsprinsippene etterleves. 
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Et sterkere NJ 
 
NJ skal: 
- Jobbe for å øke organisasjonsgraden - særlig blant frilansere og i produksjons- 
og teknologimiljøene. 
- Være mer synlig med sitt arbeid. 
- Styrke og støtte tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen. 
 
Minst to av landsstyremøtene i perioden bør holdes utenfor Oslo. 
Landsstyrets økonomiske og politiske prioriteringer skal sikre en bærekraftig 
økonomi innen 2020. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
Forslag nr. 69: Nytt punkt under journalistenes lønns- og arbeidsvilkår 
 
Forslagstiller: NJ Student 
 
samarbeid mellom bransje og utdanning: 
 
jobbe for en nærhet mellom bransjen og journalistutdanningene 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt oversendt Landsstyret. 
 

Sak 8: Økonomiske retningslinjer 
 
Forslag nr. 89: Økonomiske retningslinjer for 2017-2019 
 
Forslagstiller: Redaksjonskomite tiltaksplan, program og økonomiske 
retningslinjer 
 
Landsstyrets forslag til økonomiske retningslinjer vedtas med følgende endringer 
fra redaksjonskomiteen [markert med blå fet tekst]: 
... 
 
NJs Kontingent. 
Kontingentsystemet videreføres i perioden med 1.6 % av fast lønn. 
Landsstyret fastsetter hvert år en øvre og nedre grense (tak og gulv) for inntekt 
det skal betales kontingent av.  
 
Tak og gulv heves årlig fra 1. januar i takt med den gjennomsnittlige økningen 
for alle journalister slik de framkommer på den sist fastsatte lønnsstatistikken. 
 
Landsstyret gis fullmakt til å fastsette en egen kontingent for studenter, 
pensjonister og medlemmer som betaler redusert kontingent. LS gis fullmakt til å 
bruke tidsbegrenset redusert kontingent som mulig redskap i vervearbeidet. 
 
NJs sekretariat fastsetter løpende det enkelte medlems kontingent i tråd med 
landsmøtets og landsstyrets vedtak og står for den praktiske innkrevingen.  
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Landsstyret fastsetter en tilleggskontingent for  
   - pensjonister og medlemmer som betaler redusert kontingent og som mottar 
nasjonalt pressekort 
   - medlemmer som mottar internasjonalt pressekort. 
 
Vedtak: Vedtatt mot en stemme. 
 
 
Ny møtestart 11.35 
 

Sak 9: Valg 
 
Følgende tok ordet: Eskil Wie Furunes (NJ Frilans), Toralf Sandåker (Landsstyret), 
Alexander Berg (Klubben i Egmont Publishing), 
 
146 stemmeberettigete i salen 
 

Forslag nr. 60: Valg av revisor 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å peke ut en ny revisor i henhold til 
vedtektenes § 35 annet ledd annen setning, som lyder: «Skjer skifte i 
landsmøteperioden godkjennes ny revisor av landsstyret, etter høring i 
kontrollkomiteen.» 
 
Vedtak: Enstemmig valgt 
 
Forslag nr. 91: Valg av kontrollkomite 
 
Forslagstiller: Valgkomiteen 
 
Valgkomiteen foreslår følgende kontrollkomite: 
 
Lars Løkkebø, Telemarksavisa (leder) 
> Enstemmig valgt 
Julie Teresa Olsen, Stavanger Aftenblad 
> Enstemmig valgt 
Stein Sneve, Avisa Nordland 
> Enstemmig valgt 
 
Gunnar Kagge, Aftenposten (vara) 
> Enstemmig valgt 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Forslag nr. 61: Valgkomite 
 
Forslagstiller: Landsstyret 
 
Sven Arne Buggeland (Schibsted-VG), leder, gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
Vara: Julie Teresa Rege Olsen (Schibsted-Stavanger Aftenblad),ny 
> Enstemmig valgt 
  
Cathrine Loraas Møystad (Amedia-Østlendingen), gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
Vara: Henning Gulbrandsen (Amedia-Oppland Arbeiderblad), ny 
> Enstemmig valgt 
  
Jan Børge Leirvik (NRK Hordaland), gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
Vara: Ståle Hansen (NRK), gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
  
Marit Heiene (Polaris-Romsdal Budstikke), gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
Vara: Kita Eilertsen (Polaris-Altaposten), ny 
> Enstemmig valgt 
  
Martin Riber Sparre (OJ-DN), gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
Vara: Dag Stamnes (OJ-TV2), gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
  
Leif Steinholt (konsernuavhengig- Helgelands Blad), gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
Vara: Per Flakstad (konsernuavhengig-Fagbladet), gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
  
Sveinung Uddu Ystad (OJ-NJ Frilans), ny 
> Enstemmig valgt 
Vara: Alexander Berg (OJ-Egmont Publisher), gjenvalg 
> Enstemmig valgt 
  
  
Ved leders forfall konstituerer komiteen ny leder. 
 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Forslag nr. 88: Nytt landsstyre 2017-19 
 
Forslagstiller: Valgkomite 
 
Valgkomiteens innstilling 
 
Landsstyret Norsk Journalistlag 2017-2019 
 
Hege Iren Frantzen, NRK Dagsnytt 
> Enstemmig valgt 
Dag Idar Tryggestad, Bergens Tidende 
> Enstemmig valgt 
Kjersti Fikse Ness, Adresseavisen 
> Enstemmig valgt 
Håkon Okkenhaug, Trønder-Avisa 
> Enstemmig valgt 
Henrikke Helland, TV 2 
> Enstemmig valgt 
Dennis Ravndal, VG 
> Enstemmig valgt 
Anette Andresen, frilanser 
> Enstemmig valgt 
Robin Mortensen, NRK Finnmark 
> Enstemmig valgt 
Sonja Nordanger, Aller Media 
> Enstemmig valgt 
Christer Pedersen, iTromsø 
> Enstemmig valgt 
Lars Døvle Larssen, Tønsbergs Blad 
> Enstemmig valgt 
Frank Lynum, Aftenposten 
> Enstemmig valgt 
Pål Hellesnes, Klassekampen 
> Enstemmig valgt 
Britt-Ellen Negård, Glåmdalen 
> Enstemmig valgt 
Rolf Johansen, NRK Dagsnytt 
> Enstemmig valgt 
 
Varamedlemmer, i rekkefølge 
 
1. Monica White Martinsen, NRK Nordland 
    > Enstemmig valgt 
2. Trude Furuly, student 
    > Enstemmig valgt 
3. Toralf Sandåker, frilanser 
    > Enstemmig valgt 
4. Lene Svenning, LO Media 
    > Enstemmig valgt 
5. Eirin Larsen, NRK Rogaland 
    > Enstemmig valgt 
6. Arne Ingmar Eggen, Agderposten 




