
NJs representasjon 
-  i utvalg, jury, minnefond, internasjonal representasjon, etter- og videreutdanningstyrer og 
stipendstyrer, styreverv og verv i nemnd, stiftelser og vederlagsstyrer og utvalg.


Organ som har fullmakt til å oppnevner/nominerer/velger NJs representant

Landsstyret:

• NJs arbeidsutvalg

• NJs forsikringsutvalg

• NJs lønnsutvalg

• Pressens Faglige utvalg - PFU

• Pressens Offentlighetsutvalg - POU

• MBL-STUP

• FRI-STUP

• Styret for Institutt for Journalistikk

• Styret for Norsk Presseforbund

• Styret for Journalisten


Arbeidsutvalget:

• Årets Avistegning

• Den store journalistprisen

• Torgny Segersteds Minnefond

• EFJ/IFJ Expert Groups

• Pressens Stipendfond

• Pressens Stipendkomité (STIP)

• Pressens Faglitteraturfond - PFF

• Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ)

• Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS


Politisk ledelse:

• Representantskapet i Kopinor

• Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke 


Sekretariatsleder:

• Pressens Arbeidsledighetskasse

• Pressens Gravferdskasse

• Stiftelsen Dagbladet

• Stiftelsen Østlendingen 


Utvalg


NJs arbeidsutvalg 
• Antall: 4 representanter, to varer

• Periode: 2 år

• Tid: Følger landsmøteperioden - (2017-2019)

• Velges av: Landsstyret

• Beskrivelse: I §30 i NJs vedtekter er det bestemt at landsstyret velger seg imellom et 

arbeidsutvalg på fire medlemmer, i tillegg til 1. og 2. vararepresentant. Vedtekten slår fast at AU 
skal bestå av leder, nestleder og to styremedlemmer. Minst ett medlem og ett varamedlem skal 
velges blant styremedlemmene utenfor Oslo. Arbeidsutvalget møtes ca en gang i måneden og 
alltid i forkant av hvert landsstyremøte for å gå gjennom alle sakene som skal til behandling i 
landsstyret. Arbeidsutvalget forbereder sakene og innstiller ovenfor landsstyret i de sakene som 
skal behandles. Arbeidsutvalget har også fullmakt fra landsmøtet og landsstyret til å fatte 
endelig vedtak i noen type saker. Typisk er saker hvor det skal avgjøres om et medlem skal få 
juridisk bistand fra NJ i forbindelse med rettstvister. LS har rettigheter til å fastsette generelle 
fullmakter og retningslinjer for Arbeidsutvalgets arbeid. Arbeidsutvalget er også styre for NJs 
internasjonale solidaritetsfond.
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• Vedtekter (§ 30. Arbeidsutvalg): https://www.nj.no/dokumentarkiv/vedtekter-for-norsk-
journalistlag/# 

• Fullmakter: https://journalistlaget.sharepoint.com/:b:/g/styret/
EVY0n5kRtJdHtcXnloNHd1kBbge0HbEivrYloFlVOEClGA?e=I6qa7k 

NJs forsikringsutvalg 
• Antall: 2 tillitsvalgte og to fra NJs stab

• Periode: 2 år

• Tid: Følger landsmøteperioden (2017-2019)

• Velges av: Landsstyret 

• Beskrivelse: Landsstyret vedtok 14. februar 2006 at ”NJs forsikringsarbeid ledes av et 

forsikringsutvalg som består av to tillitsvalgte og to fra staben, herunder generalsekretæren”. 
Landsstyret vedtok i 2009 dette mandatet: To tillitsvalgte har sammen med generalsekretær og 
en fra staben ansvar for å lede NJs forsikringsarbeid, gjennomføre forhandlinger med Bafo, 
legge frem forhandlingsresultat for landsstyret, og videre ha ansvar for policy-spørsmål knyttet 
til forsikring. Generalsekretæren leder utvalget. NJs forsikringnsutvalg oppnevnes ved starten av 
hver periode.


NJs lønnsutvalg 
• Antall: 3 medlemmer av landsstyret

• Periode: 2 år

• Tid: Følger landsmøteperioden (2017-2019)

• Velges av: Landsstyret - endringer kan gjøres av arbeidsutvalget

• Beskrivelse: Lønns- og arbeidsbetingelsene for NJs leder og nestleder fastsettes av 

landsstyret. Det står i NJs vedtekter: «§ 37. NJs valgte ledelse. NJs leder og nestleder kan 
arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.» Det er 
behov for saksforberedelser til behandling av lønns og arbeidsbetingelser i landsstyret og det 
kan ikke gjøres av leder, nestleder eller av sekretariatet. Det har siden 2005 vært tradisjon for at 
landsstyret velger et lønnsutvalg som forbereder slike saker til landsstyret, og det er 
hensiktsmessig å fortsette med dette. Mandatet for arbeidet bør tydeliggjøre hvilke type saker et 
slikt utvalg skal saksforberedere for landsstyret og hvilke saker lønnsutvalget har fullmakt til å 
avgjøre. 


• Mandat: vedtatt av landsstyret 2008, revidert i juni 2010 og mai 2015: https://
journalistlaget.sharepoint.com/:b:/g/styret/
EenDTWrLP1xMkOIPLzQjYXABiVMyYOg5a3sbZdleVsGhiA?e=mspy3F


Pressens Faglige utvalg - PFU 
• Antall: 7 faste representanter; 4 fra mediene og 3 fra allmennheten. 

• Mediene er representert ved to redaktører og to journalister. Disse skal speile 

mediemangfoldet. 

• Utvalget har 10 vararepresentanter, hvorav 4 fra allmennheten. 

• Ingen medier kan være representert med mer enn ett medlem eller varamedlem. 


• Periode: 2 år

• Tid: Gjelder fra 1. juli 2018 - 2020 

• Velges av: Vedtektene sier at NPs generalsekretær ber styremedlemmer i NP om forslag til navn 

på hvem som skal sitte i utvalget. Disse gjøres kjent for Norsk Journalistlag og Norsk 
Redaktørforening som innstiller pressens representanter til NP-styret. Det er styret i NP som 
oppnevner PFUs representanter og utvalgets leder. NJ innstiller ovenfor NP-styret om hvem 
som skal være NJs representanter i Pressens Faglige Utvalg. NJs landsstyret nominerer 
utvalgsmedlemmer og varaer.


• Beskrivelse: Pressens Faglige Utvalg er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å 
overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norske medier og det er som et ledd i dette 
arbeidet at Pressens Faglige Utvalg vurderer klager over norske mediers atferd og avgir sine 
uttalelser som offentliggjøres. Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund 
kan klages inn til PFU. 


• Vedtekter: presse.no/pfu/slik-klager-du-til-pfu/vedtekter/


Pressens Offentlighetsutvalg - POU 
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• Består av: journalister og redaktører fra ulike redaksjoner.

• Periode: 2 år

• Tid: Gjelder fra 1. juli 2018 - 2020 

• Velges av: NJ innstiller ovenfor NP-styret om hvem NJ mener skal være en del av 

Offentlighetsutvalget, generalsekretæren i NP innstiller ovenfor styret i NP og POU oppnevnes 
av styret i Presseforbundet. NJs landsstyret nominerer utvalgsmedlemmer.


• Beskrivelse: Pressens Offentlighetsutvalg er Norsk Presseforbunds utvalg for arbeid med 
åpenhet, offentlighet og innsynsrett. Utvalget jobber for å sikre og forsterke retten til innsyn og 
tilgangen til informasjon.


• Vedtekter: https://presse.no/offentlighet/pressens-offentlighetsutvalg/vedtekter/


Jury


Årets Avistegning - jury 
• Antall: NJ oppnevner 1 jurymedlem. Juryen består av fire medlemmer. 

• Vervet som juryleder veksler mellom de tre organisasjonene, med to års intervaller. (NJs 

representant har ledervervet i 2017, deretter MBL 2019 og NR i 2021). 
• Periode: 4 år (to tildelinger). 
• Tid: 2017 - 2021 
• Oppnevnes av: Norsk Journalistlag (NJ), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk 

Redaktørforening (NR) oppnevner én representant hver. I tillegg oppnevner Norsk Avistegnerlaug 
ett medlem, med varamedlem. NJs arbeidsutvalg oppnevner NJs representant.


• Beskrivelse: Prisen for Årets Avistegning deles ut annet hvert år. Den er innstiftet i fellesskap av 
Norsk Journalistlag (NJ), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Redaktørforening 
(NR). Prisen for Årets Avistegning er på 30.000 kroner og finansieres likt mellom de tre 
organisasjonene. Avistegnere som selv deltar i konkurransen, kan ikke delta i juryens drøftelser. 
Prisen ble delt ut sist i 2017.


• Vedtekter: www.google.no/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http://www.nored.no/content/
download/2480/12332/file/
Vedtekter%20for%20%C3%85rets%20Avistegning.doc&ei=VihHVY7RIoTxUs63gIAO&usg=AFQ
jCNFKLIOohm8S-duKKj1h_3iiIOkJTA&bvm=bv.92291466,d.d24&cad=rja (Vedtekter for Årets 
Avistegning)


Den store journalistprisen - jury 
• Antall: Prisen deles ut av en jury på 6 medlemmer. 
• Vervet som juryleder går på omgang mellom jurymedlemmene fra NJ og NR for to år av gangen. 

NJ har juryleder i 2019-2020.

• Periode: Juryen oppnevnes for en periode på fire år.  
• Tid: 
• Oppnevnes av: Styret i Norsk Presseforbund. NJs arbeidsutvalg oppnevner NJs representant. 
• Beskrivelse: Den Store Journalistprisen er den høyeste utmerkelsen i norsk presse, utdelt siden 

1992, da den erstattet den tidligere Narvesenprisen. Den store journalistprisen deles ut av Norsk 
Presseforbund som også er sekretariat for juryen. Bak prisen står Norsk Journalistlag, Norsk 
Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, TV2 og NRK. Prisen består av 
et diplom og 100 000 kroner i prispenger. Prisen finansieres gjennom årlige bidrag fra de 
organisasjoner som til enhver tid står bak prisen. Bidragene skal dekke prisbeløp og 
omkostninger ved utlysing, juryarbeid og overrekkelse. 


• Statutter: 


Minnefond


Torgny Segersteds Minnefond 
• Antall: Styret består av tre representanter. NJ oppnevner en av de tre. 
• Periode: ikke fastsatt 
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• Tid: ikke fastsatt 
• Velges av: oppnevnt av NP, NR og NJ. NJs arbeidsutvalg oppnevner NJs representant. 
• Beskrivelse: 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. 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.


• Vedtekter/statutter: 


Internasjonal representasjon


EFJ/IFJ Expert Groups 
EFJ hadde i 2016 fem ekspertgrupper som NJ kan nominere kandidater til:

* Authors’ Rights Expert Group (AREG)

* Broadcasting Expert Group (BREG)

* Freelance Expert Group (FREG)

* Labour Rights Expert Group (LAREG)

* Digital Journalism Expert Group (DIGEG)


Ekspertgruppene er beskrevet slik i EFJs vedtekter: The EFJ Expert Groups are working bodies of 
the Steering Committee. The Steering Committee appoints its members and decides on the aims 
and objectives of the work. The Expert Groups are also open to experts from outside Europe. 
Members of the expert groups must be nominated by member unions, which commit to pay the 
expenses connected to the function.

Hensikten med ekspertgruppene er å samle representanter fra medlemslandene for å diskutere 
aktuelle problemstillinger innenfor de avgrensede temaene. De arrangerer noen konferanser og 
sender ut felles anbefalinger mm. I tillegg samler de "Best Practice-eksempler». Medlemslandene 
nominerer representanter til ekspertgruppene som selv velger hvem som leder hver enkelt gruppe. 
Ekspertgruppene møter vanligvis to ganger i året i Brussel og møtene varer normalt en dag (uten 
overnatting). Representantene for ekspertgruppene velges for tre år om gangen.


Når NJ nominerer kandidater er EFJ opptatt av at vi nominerer noen som har:

• Muligheten til å møte hver gang gruppene møtes og at den vi nominerer kan ta på seg 

oppdraget for alle tre årene.

• Ekspertise på området og interesse av å delta i arbeidet i perioden

• God kjønnsbalanse i gruppene og derfor oppfordres vi spesielt til å nominere kvinner slik at 

ekspertgruppene ikke ender opp med å være rene mannsgrupper slik det har vært tilfelle i noen 
perioder.


• Gode språkkunnskaper i arbeidsspråket.

• NJs arbeidsutvalg oppnevner NJs representanter.


Nordisk Journalistforbund 
• Antall: leder og nestleder i Norsk Journalistlag.

• Ledelesen veksler mellom de 4 store forbundene og innehas i perioden 2017-2019 av Finland.

• Periode: 2 år 
• Tid: følger landsstyreperioden

• Velges av: Følger av valgene på landsmøtet.  
• Beskrivelse: De skandinaviske journalistforbundene i Danmark, Finland, Færøyene, Norge, 

Island og Sverige danner Nordisk Journalistforbund. NJFs arbeide går i stor grad ut på å 
utveksle informasjon mellom de nordiske landene og samordne de nordiske holdningene 
innenfor det europeriske journalistforbundet EFJ og det internasjonale journalistforbundet IFJ. 
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Aktiviteten i NJF gjøres i stor grad gjennom presidiemøtene som avholdes 4 ganger i året. Hvert 
annet år avholdes et større møte, og da skiftes også ledelsen i NJF. NJF har ingen formell status 
innenfor EFJ/IFJ, men de nordiske forbundene har betydelig inflytelse. Island og Færøyene er 
fritatt for ledelse og sekretariat for NJF.


• Vedtekter: (ligger i saksarkivet i NJ)


Kopinors internasjonale utvalg 
• Antall: 3 styremedlemmer i Kopinorstyret. 
• Periode: 2018-2020 
• Tid: 2 år. 
• Velges av: Kopinorstyret. Innstilles av arbeidsutvalget i Kopinor. 

• Beskrivelse: Internasjonalt utvalg behandler saker som angår Kopinors utviklings- og 

solidaritetsarbeid. Utvalget skal foreslå strategier og tiltak for dette arbeidet og jevnlig drøfte 
virksomheten. Utvalget fastlegger kriterier for valg av prosjekter, krav til framdrift og 
rapportering. Utvalget behandler søknader til Kopinors utviklingsfond om økonomisk støtte til 
innsats for utenlandske rettighetshavere i henhold til Retningslinjer for Kopinors utviklingsfond, 
vedtatt av styret. Utvalget skal videre følge opp og evaluere prosjekter og tiltak. Søknader som 
overstiger kr 100 000 fremmes til styret. Utvalget nedsettes av styret med egen leder blant 
styrets medlemmer og varamedlemmer for ett år av gangen. Kopinors viseadministrerende 
direktør er utvalgets sekretær. Kopinors administrasjon er sekretariat for IU og følger opp 
utviklingsprosjekter. 

Etter- og videreutdanningstyrer og stipendstyrer


NJs kompetanseutvalg 
• Antall: består av NJs representanter fra de ulike etter- og videreutdanningsstyrene i bransjen. 
• Periode: Følger styrevervperioden i de aktuelle styrene. 
• Tid: Følger styrevervperioden i de aktuelle styrene. 
• Velges av: Følger styreverv i de aktuelle styrene. 
• Beskrivelse: NJ vedtok i 2017 å ha et kompetanseutvalg bestående av NJs representanter fra 

de ulike etter- og videreutdanningsstyrene i bransjen. Utvalget har ansvaret for at det jevnlig gis 
informasjon om NJs kompetansearbeid. Hensikten med utvalget er å koordinere arbeidet vi har 
på etter og videreutdanning og dele informasjon på tvers. Utvalget møtes ca to ganger i året. 
Utvalgets medlemmer er de som til en hver tid representerer NJ i de ulike styrene for etter- og 
videreutdanning i bransjen, samt statsansatte som har kontakt med utdanningsstedene.


STUP Pressens studiepermisjonsordning 
STUP deler ut stipender og arrangerer studieturer og kurs. Journalister/fotografer og redaktører i 
de fleste aviser, nettaviser, ukepresse, fagpresse og etermedier i Norge kan søke. Forutsetningen 
er at du er medlem av Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening eller at du er frilanser 
eller at bedriften du jobber for er medlem i MBL eller er NRK. NRK-ansatte tilhører NRK-STUP, 
frilansjournalister hører til i FRISTUP, mens resten er i MBL-STUP. STUP har to ansatte. 

http://stupstipend.no


MBL-STUP 
• Antall: Styret i MBL-Stup består i dag av 6 representanter. 3 kommer fra MBL og 3 er oppnevnt 

av NJ. Det oppnevnes også 1 vara fra hver organisasjon. 

• MBL og NJ bytter på å ha lederen annen hvert år. Fra 1.1.2018 er det NJ som har ledervervet.


• Periode: 2018 - 2019 
• Tid: 2 kalenderår. 
• Velges av: Landsstyret i NJ. 
• Beskrivelse: I møtene vedtar styret hvilke kurs/studieturer Stup skal sette opp og tildeler 

stipend og vikarstøtte. Styrets avgjørelser er endelige. Styrets oppgave er også å ta strategiske 
beslutninger og å sørge for at Stup-midlene kommer medlemmene til gode på best mulig måte. 
Styret er sammensatt av like mange representanter for arbeidsgiverne (MBL) og arbeidstakerne 
(NJ). Stup-styret har normalt møte tre ganger i året, en drøy måned etter søknadsfristene.


• Retningslinjer: http://stupstipend.no/retningslinjer-for-stup.aspx
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FRI-STUP 
• Antall: FriStup-styret består av fire personer og en vara. 
• Periode: 2018 - 2019. 
• Tid: 2 år 
• Oppnevnes av: landsstyret i NJ. 
• Beskrivelse: Frilansernes Studiepermisjonsordning (Fri-Stup) er kommet i stand gjennom en 

avtale mellom NJ Frilans og NJ. Avtalen ble inngått i 1989 og gjort obligatorisk for medlemmer 
av NJ Frilans. Avgiften er kr 806,- pr. år. Av dette betaler den enkelte frilanser selv kr 421,-, mens 
NJ dekker kr 385,- fra vederlagsmidler. I tillegg tilfaller deler av NJs vederlagsinntekter Fri-Stup. 
Fri-Stup har eget styre, og disponerer Fri-Stups inntekter etter omtrent samme kriterier som for 
Stup. Det vil si at pengene deles mellom kjøp av plasser på kollektive kurs og støtte til 
individuelle studieopplegg. Fri-Stup har egen økonomi og regnskap. NJ krever inn 
medlemmenes egenandel sammen med NJ-kontingenten, en gang i året. Man må normalt ha 
betalt inn Fri-Stup-kontingent i tre år før man kan søke midler fra ordningen. FriStup-styret har 
normalt tre møter  i året, 4-6 uker etter stipendsøknadsfristene. I møtene behandles søknader 
om individuelle stipend, forslag til nye kurs og prinsipielle spørsmål relatert til FriStups 
virksomhet. FriStups styre og administrasjon skal sørge for at Stup-midlene kommer flest mulig 
frilansere til gode på best mulig måte. 


• Retningslinjer: http://stupstipend.no/retningslinjer-fristup.aspx


NRK-STUP 
• Antall: Styret i NRK-STUP består av fire personer med personlige varamedlemmer. NRK 

oppnevner 1 representant, NRKJ oppnevner 2 representanter og øvrige foreninger som har 
ansatte som er beskrevet i § 2.2 i Journalistavtalen oppnevner sammen 1 representant. 

• NRKJ oppnevner styrets leder. 


• Periode: ikke tidfestet.

• Tid: ikke tidfestet. 
• Velges av: NJ i NRK (NRKJ) 
• Beskrivelse: NRK-STUP er NRKs studiepermisjonsordning for journalistfaglige yrkesgrupper 

som .er beskrevet i § 2.2 i Journalistavtalen. Tiltak finansiert gjennom NRK-STUP skal være 
journalistfaglig målrettet. Tiltakene skal gi praktisk nyttbar kunnskap for deltakeren og for NRK. 
NRK-STUP skal oppmuntre til samarbeid med journalistfaglige yrkesgrupper fra andre medier, 
men bør også se på spesielt kringkastingsfaglige tiltak. 


• Reportasjereiser dekkes ikke av ordningen. Det gis ikke støtte til utdanning som fyller kravene til 
lån i Statens lånekasse. NRK-STUP har tre søknadsfrister i året: 1. april, 1. september og 
1.desember.


• Tariffbestemmelse: § 11 Andre bestemmelser, 11.6 Videre- og etterutdanning https://
www.nj.no/dokumentarkiv/journalistavtalen-for-nrk/#


• Informasjon: https://www.nj.no/vare-lag/nj-konsernlag/norsk-journalistlag-i-nrk/nrk-stup/

•  http://stupstipend.no/nrk-stup.aspx


Pressens Stipendfond 
• Antall: 3 styremedlemmer, NJ oppnevner 1 av disse.  
• Periode: ikke tidfestet. 
• Tid: ikke tidfestet. 
• Oppnevnes av: NJs arbeidsutvalg oppnevner NJs representant. 
• Beskrivelse: Pressens Stipendfond er en sammenslutning av Storebrand Stipendfond for 

journalister, Ihlebæk-fondet, Tor Gjesdals fond, Dagny Bjørnaraas fond, Anthon B. Nielsens og 
Johs. Bergs fond, Pressens Hjelpefond og Pressens Reiseutjevningsfond. Pressens Stipendfond 
ble opprettet av presseorganisasjonene (Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk 
Presseforbund) høsten 2006 med sikte på å samle alle organisasjonenes felles stipendfond 
opprettet til fordel for journalister og redaktører. Formålet var å få en mer effektiv utnyttelse av 
midlene, særlig ettersom noen av fondene var blitt svært små etter hvert som grunnkapitalen har 
tapt verdi. Registreringen i Enhetsregisteret ble fullført 22. september 2007. Pressens 
Stipendfond har et styre på tre personer, hvor NR og NJ oppnevner en representant hver og 
NPs generalsekretær er det tredje medlemmet. Pressens Stipendfond stilte kr 250.000 til 
rådighet for 2018 og man kunne søke om prosjektstøtte til kompetanse/studier, reiser, 
redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål med vekt på presseetiske 
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og eller pressejuridiske spørsmål. Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller 
redaksjoner. Det er Pressens Stipendkomité (STIP) som tildeler stipendene.


• Informasjon: https://www.ij.no/stipend/pressestipender/pressens-stipendfond#0


Pressens Stipendkomité (STIP)  
• Antall: Styret består av medlemmer fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, men 

antallet er ikke tallfestet.   
• Periode: ikke tidfestet. 
• Tid: ikke tidfestet. 
• Velges av: NJs arbeidsutvalg oppnevner NJs representanter. 
• Beskrivelse: Pressens stipendkomite som deler ut pressestipendene NJs reisestipend, Stipend 

fra Presssens Stipendfond, Statens kunstnerstipend og Thorbjørn Wales minnefond. Styret 
består av medlemmer fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Tildelingen skjer en 
gang i året og søknadsfristen for stipend er 1.april.


• Informasjon: https://www.ij.no/stipend/pressestipender/pressens-stipendkomite#0


Pressens Faglitteraturfond - PFF 
• Antall: Fondsstyret består av fem medlemmer, tre oppnevnes av NJ, to av NR. Det oppnevnes 

to varamedlemmer fra hver av organisasjonene. 

• Fondsstyret konstituerer seg hvert annet år på årets første styremøte. Det velges leder og 

nestleder.

• Periode: ikke tidfestet. 
• Tid: ikke tidfestet. 
• Velges av: NJs arbeidsutvalg oppnevner NJs representant. 
• Beskrivelse: Fondet forvalter på vegne av Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening 

(NR) de midlene organisasjonene stiller til fondsstyrets disposisjon av organisasjonenes andel av 
bibliotekvederlaget for ikke-kunstneriske opphavsmenn. Fondet kan gi støtte til utgivelse av 
faglitteratur for journalister og redaktører, arbeid med reportasje-, dokumentar- og debattbøker 
og kollektive formål som fremmer kvalitetsjournalistikk og pressens etiske normer. Fondsstyret 
vedtar kjøp av sekretariatstjenester. Fondsstyret avgir årsberetning og regnskap til NJ og NR.


• Retningslinjer: https://www.ij.no/stipend/biblioteksvederlagsfondet-pressens-faglitteraturfond/
retningslinjer-og-vedtekter#0


NJs representanter i styret for Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ) 
• Antall: Fondet ledes av et styre på 4 medlemmer hvor MBL og NJ oppnevner 2 hver. 

• Vervet som styreleder alternerer mellom representantene for MBL og NJ.


• Periode: ikke tidfestet i avtalen.  
• Tid: ikke tidfestet i avtalen. 
• Velges av: NJ oppnevner sine representanter. NJs arbeidsutvalg oppnevner NJs representanter. 
• Beskrivelse: Under tarifforhandlingene i 1970 ble LO og NHO (N.A.F.) enige om å etablere et 

fond som skulle ha til formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplysning og 
utdanning i norsk arbeidsliv (O⁄U–fondet til LO⁄NHO). NJ har etablert et eget slikt opplysnings– 
og utviklingsfond sammen med MBL. Fondet har formål å gjennomføre eller støtte tiltak til 
fremme av opplysning og utdanning i norsk presse. I avtalen som ligger i sin helhet som Bilag 2 i 
Journalistavtalen mellom NJ og MBL heter det at opplysnings- og utdanningstiltakene, herunder 
kurs- og skolevirksomhet, blant annet skal ta sikte på:


1. En moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på rasjonalisering, vernearbeid, 
produktivitet, økonomi og samarbeidsspørsmål.


2. Utdanning av bedriftsledere og ansatte innenfor de samme emner som nevnt i punkt 1.

3. Forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak.

4. Fremme av sunn og riktig rasjonalisering.

5. Fremme av godt samarbeid innenfor den enkelte bedrift.

6. Yte tilskudd til etterutdanningstilbud for journalister


Finansieringen av fondet er slik at MBL betaler en stor andel og hvert av våre medlemmer i MBL-
området betaler en liten andel trukket fra lønna. Fondets midler fordeles av fondsstyret. NJ og 
MBL får kr 260 pr. person som omfattes av avtalen, og kr 300 pr. person settes av til et spesielt 
fond som skal tilgodese etterutdanning av personale ansatt i aviser. Det er også avtalt at det 
overføres 400 kr pr person til et spesielt fond mellom MBL og NJ som er øremerket fremtidig 
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startopplæring for journalister. Summene har vært uforandret siden 1.1.2001. NJ bruker midlene 
fra Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ) til tillitsvalgtopplæring. 

• Tariffavtale: Journalistavtalene for MBL, Bilag 2: Opplysnings- og utviklingsfondet https://

www.nj.no/dokumentarkiv/journalistavtalen-for-mbl-avis/#


Styreverv


Styret for Institutt for Journalistikk 
• Antall: Institutt for Journalistikk ledes av et styre på 4 medlemmer med 4 varamedlemmer. 2 

medlemmer og 2 varamedlemmer oppnevnes av Norsk Journalistlag, 1 medlem og 1 
varamedlem oppnevnes av Norsk Redaktørforening og 1 medlem og 1 varamedlem  oppnevnes 
av MBL.

• Norsk Redaktørforenings representant er styrets leder, NJs representant er nestleder.


• Periode: 2 år. 
• Tid: 2017 - 2019 
• Velges av: NJs landsstyret oppnevner NJs representanter. Den organisasjon som har oppnevnt 

styremedlem eller varamedlem kan når som helst i funksjonstiden avsette vedkommende 
medlem og oppnevne en annen. 

• Beskrivelse: Stiftelsen Institutt for Journalistikk (IJ) er norske mediers eget kurs og 
kompetansesenter og ble opprettet i 1975 av Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening 
(NR) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på 
norsk journalistikk, gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Kurstilbudet skal avspeile 
utviklingen av journalistikken og gi nytteverdi til mediene.


• Vedtekter: https://www.ij.no/om-ij/vedtekter#0


Styret for Norsk Presseforbund 
• Antall: NP ledes av et styre på 13 medlemmer og består av 2 representanter fra NJ, 2 

representanter fra NR, 2 representanter fra MBL, 1 representant fra Fagpressen, 1 representant 
fra magasinmedier (oppnevnt av MBL), 1 representant fra NRK, 1 representant fra TV2, 2 
representanter fra øvrig kringkasting, 1 representant fra andre medier/medieorganisasjoner.

• Styret konstituerer seg selv. Styreleder velges for to år. Vervet går på omgang mellom MBL, 

NR og NJ. NJ har hatt dette i perioden 2017-2019. 
• Periode: 2017 - 2019. 
• Tid: 2 år, med virkning fra 1.juli. 
• Velges av: NJs landsstyret oppnevner NJs representanter. NJ har lang tradisjon for at leder og 

nestleder representerer organisasjonen i Norsk Presseforbunds styre. Vara for siste periode har 
vært en fra arbeidsutvalget. Organisasjonene står fritt til å skifte egne representanter innenfor 
valgperioden. Vararepresentanter oppnevnes av de enkelte gruppene. En vararepresentant fra 
hver gruppe kan delta i styrets møte uten stemmerett. 

• Beskrivelse: Norsk Presseforbund er en paraplyorganisasjon for frie redaktørstyrte medier, 
herunder redaktører, journalister og utgivere, som følger Vær Varsom-plakaten og 
Redaktørplakaten. Gjennom arbeidet med presseetikk og for et åpent samfunn, skal Norsk 
Presseforbund ivareta og forsvare ytringsfriheten og pressefriheten, for å styrke den frie presse 
som en av de viktigste institusjonene i et demokratisk samfunn. Styret behandler NPs 
budsjetter, regnskap, kontingent, oppnevninger og andre saker av felles interesse. Styret 
ansetter generalsekretær.


• Vedtekter: https://presse.no/vedtekter/


Styret for Journalisten 
• Antall: 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. De ansatte velger et styremedlem og et 

varamedlem. 
• Periode: 2 år. 

• Tid: 2017 - 2019. 
• Velges av: Styret og styrets leder velges på det første landsstyremøtet etter landsmøtet.

• Beskrivelse: Norsk Journalistlag eier og utgir Journalisten. Virksomheten er organisert som en 

egen avdeling i Norsk Journalistlag og ledes av redaktøren. Landsstyret velger styre for 
Journalisten. Styret for Journalisten ansetter redaktør, utarbeider strategiplan, behandler og 
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godkjenner virksomhetsplan og budsjett, herunder stillingsrammer og investeringer, samt lønns- 
og arbeidsvilkår for de ansatte. Styret har et særskilt ansvar for å følge den økonomiske 
utviklingen og for å informere NJs landsstyre ved større avvik. Styret utarbeider årsmelding og 
regnskap som legges frem for landsstyret. Journalisten er medlemsorganet til Norsk 
Journalistlag og ble etablert i 1917 av Kristiania Journalistklub. Journalisten redigeres i samsvar 
med Redaktørplakaten og norske mediers felles regelverk slik det blant annet er nedfelt i Vær 
Varsom-plakaten.


• Vedtekter: https://www.nj.no/dokumentarkiv/vedtekter-journalisten/


Pressens Arbeidsledighetskasse 
• Antall: 4 medlemmer. To blir utpekt av Norsk Journalistlag og to av Norsk Redaktørforening. 
• Periode: ikke tidfestet. 
• Tid: ikke tidfestet. 
• Velges av: NJs sekretariatsleder utpeker de to medlemmene fra NJ. 
• Beskrivelse: Pressens Arbeidsledighetskasse (PA) gir økonomisk stønad til medlemmer som 

mister sitt journalistiske arbeide som følge av nedlegginger, omorganiseringer, 
driftsnedskjæringer eller på annen tilsvarende måte, herunder pressefolk som er permittert 50 % 
eller merav avtalt ordinærarbeidstid. Medlemskap i PA er obligatorisk for alle medlemmer av 
Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) med unntak av pensjonister og 
studentmedlemmer. Medlemmene betaler en årskontingent til kassen gjennom sin 
medlemskontingent til NJ eller NR. Kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret i NJ og 
styret i NR etter innstilling fra Pressens Arbeidsledighetskasses styre innen 1. oktober. Styret 
kan treffe beslutning når NJ og NR er representert i møtet med minst et styremedlem hver. 
Styret forvalter kassens midler og leder virksomheten i samsvar med vedtektene. Kassen 
administreres av Norsk Journalistlag og revideres av NJs revisor. Styret sender hvert år 
regnskap og årsmelding til NJ og NR. Styrene i NJ og NR skal godkjenne regnskap og 
årsmelding.


• Vedtekter: http://tillitsvalgte.nj.no/no/Medlemskap/Medlemsfordeler/
Pressens_Arbeidsledighetskasse/Vedtekter_i_Pressens_Arbeidsledighetskasse/
Vedtekter+Pressens+Arbeidsledighetskasse.d25-SwRnKY0.ips


Pressens Gravferdskasse 
• Antall: Som styre for PG fungerer de samme personer som utgjør styret for Pressens 

Arbeidsledighetskasse (PA) 
• Periode: ikke tidfestet - som for styret i Pressens Arbeidsledighetskasse (PA) 
• Tid: ikke tidfestet - som for styret i Pressens Arbeidsledighetskasse (PA) 
• Velges av: Styremedlemmene skal være de samme som i styret for Pressens 

Arbeidsledighetskasse (PA) og velges ikke separat. 
• Beskrivelse: Norsk Journalistlags (NJ) og Norsk Redaktørforenings (NR) felles gravferdskasse 

(Pressens Gravferdskasse – PG) yter støtte til gravferden, når et medlem av kassen avgår ved 
døden. Styret forvalter kassens midler og leder virksomheten i samsvar med vedtektene. 
Kassen administreres av Norsk Journalistlag og revideres av NJs revisor. Styret sender hvert år 
regnskap og årsmelding til NJ og NR. Styrene i NJ og NR skal godkjenne regnskap og 
årsmelding. Kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret i NJ og styret i NR, etter innstilling 
fra PG-styret innen 1. oktober. PG-styret fastsetter størrelsen på gravferdsbidraget.


• Vedtekter: https://www.nj.no/dokumentarkiv/vedtekter-pressens-gravferdskasse/


Vederlag


Kopinor 
Norsk Journalistlag er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. På vegne av norske og 
utenlandske rettighetshavere inngår Kopinor avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i 
skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn 
og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering 
og digital kopiering. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i 1980.

https://www.kopinor.no/artikler/kopinors-vedtekter
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Kopinor styret 
• Antall: Styret består av leder og sju medlemmer. De sju styremedlemmene har personlige 

varamedlemmer. 
• Periode: Samtlige styremedlemmer og deres varamedlemmer velges for en periode på to år slik 

at tre eller fire er på valg hvert år. 

• Leder velges for en periode på to år. Nestleder velges for en periode på ett år. 

• Tid: Gjelder for to år fra årsmøtet i Kopinor, som avholdes hver vår innen 1. mai. 
• Velges av: Styremedlemmene velges av representantskapet etter innstilling fra vedtektsfestet 

gruppering og NJ tilhører grupperingen «opphaverorganisasjoner innenfor journalistisk 
virksomhet og kritikk.» Varamedlemmer velges etter samme fordeling. 

• Beskrivelse: Styret er Kopinors øverste organ mellom representantskapsmøtene. Styret leder 
Kopinors virksomhet med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt 
representantskapet, fordelingsnemnda, valgkomiteen og voldgiftsretten. Styremedlemmene kan 
ikke instrueres av innstillende organisasjoner/grupperinger.


• Vedtekter: https://www.kopinor.no/artikler/kopinors-vedtekter


Representantskapet i Kopinor 
• Antall: én representant med vararepresentant. Vararepresentanter har møte-, tale- og 

forslagsrett. 
• Periode: Oppnevnelsen gjelder til den blir skriftlig trukket tilbake. 
• Tid: Oppnevnelsen gjelder til den blir skriftlig trukket tilbake. 
• Velges av: NJs politiske ledelse oppnevner NJs representant og vara. 
• Beskrivelse: Det avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det ene møtet avholdes hver 

vår innen 1. mai og er Kopinors årsmøte. Det andre møtet avholdes hver høst innen 
1. desember. Representantskapsmøtet ledes av ordføreren eller varaordføreren, valgt på 
foregående årsmøte. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er 
til stede eller er representert ved fullmakter. Representantskapet har følgende hovedoppgaver: 
kontrollere styrets og fordelingsnemndas virksomhet, godkjenne regnskap og fastsette budsjett 
og velge styre, fordelingsnemnd og valgkomité. Representantskapet fastsetter retningslinjer for 
valgkomiteen og for forvaltning og fordeling av vederlag.


• Vedtekter: https://www.kopinor.no/artikler/kopinors-vedtekter


Biblioteksvederlag 
Kopinor har inngått avtale som gir Nasjonalbiblioteket og andre norske offentlige bibliotek som 
nevnt i forskrift (FOR 2001-12-21 nr. 1563) rett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring i form 
av digital kopiering og formidling til enkeltpersoner utenfor egen administrativ enhet, av beskyttet, 
utgitt materiale fra norske og utenlandske trykte publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor 
representerer, jf. åndsverkloven og markedsføringsloven. Avtalen gir også tillatelse til digital 
kopiering og formidling av materiale skapt og utgitt av rettighetshavere som Kopinor ikke 
representerer.

https://www.kopinor.no/avtaletekster/avtale-om-digitial-kopiering-og-formidling-i-bibliotek


Bokhylla 
Kopinor har avtaler med Nasjonalbiblioteket om tilgjengeliggjøring av bøker og tidsskrifter på 
nettet og om digital kopiering og formidling i bibliotek. (bokhylla.no). Avtalen gjelder digital 
formidling av trykte bøker utgitt i Norge til og med år 2000, herunder oversatt litteratur. Materialet 
kan gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets internettsider for brukere med norske IP-adresser. 
Kopinor har også en tilleggsavtale som gjelder digital formidling av tidsskrifter utgitt i Norge til og 
med år 2000, i hovedsak forlagsutgitte. Avtalen omfatter allmennkulturelle tidsskrifter som ønsker 
å nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål, og 
tidsskrifter som ligner disse i form og innhold. Nasjonalbiblioteket velger løpende ut hvilke 
tidsskrifter som skal formidles digitalt og samtidig holde Kopinor orientert om utvalget.

https://www.kopinor.no/avtaletekster/bokhylla-avtalen

https://www.kopinor.no/avtaletekster/tilleggsavtale-til-bokhylla-avtalen-tidsskrifter

https://www.kopinor.no/artikler/bokhylla-avtalen


Norwaco 
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Norwaco forvalter rettigheter til åndsverk innen lyd og bilde (TV, film, musikk m.m.) for 65 000 
individuelle norske rettighetshavere og for et stort antall utenlandske rettighetshavere. 

https://www.norwaco.no/om-norwaco

https://www.norwaco.no/om-norwaco/vedtekter


Norwacostyret 
• Antall: 10 medlemmer med personlige varamedlemmer. NJ tilhører medlemsgruppa 

«opphavsmenn til litterære verk» som har to representanter i styret. Personlige varamedlemmer 
velges for samme funksjonsperiode.

• Styret velger selv en nestleder blant sine medlemmer.


• Periode: 2 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Styrets leder velges for ett år 
av gangen. 

• Tid: Gjelder for to år fra årsmøtet i Norwaco, som avholdes hver vår innen 1. juni. 
• Velges av: Norwacos årsmøte velger styre- og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. 

Medlemsgruppene fastsatt i vedtektene foreslår for valgkomiteen kandidater til styreplassene. 

• Beskrivelse: Styret forbereder saker for årsmøtet og følge opp årsmøtets vedtak. Styret har et 

arbeidsutvalg (AU) som består av styrets leder, nestleder og ett styremedlem. Arbeidsutvalget 
velges av styret.


• Vedtekter: https://www.norwaco.no/om-norwaco/vedtekter


Fordelingsutvalg i Norwaco 
Hver sektor i Norwaco skal ha fordelingsutvalg som leder arbeidet med å fordele vederlagsmidler i 
sektorene. Fordelingsutvalget velges på første sektormøte i kalenderåret. Fordelingsutvalget skal 
bestå av like mange representanter fra hver av rettighetshavergruppene som er representert i 
sektoren. Med rettighetshavergrupper menes; opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter. 
Fordelingsutvalget skal ha en leder og en nestleder til å lede interne møter, og møter med 
organisasjonene. Leder og nestleder velges av sektoren. Fordelingsutvalget velges for en periode 
på to år. Medlemmer av fordelingsutvalget er uavhengige og kan ikke bindes ved pålegg fra den 
organisasjon de kommer fra. Fordelingsutvalget utarbeider forslag til fordeling av det vederlag 
som skal fordeles i sektoren. Fordelingsutvalget innkaller deretter sektorens medlemmer til 
fordelingsmøte, og fremlegger forslag for sektoren.


Fordelingsutvalg Sektor VII - Privatkopiering 
• Sektor VII i Norwaco forvalter kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk. Privatpersoner 

kan kopiere åndsverk og annet beskyttet materiale som f.eks. musikk, film, TV-innhold og 
lydbøker gratis og dele med nære venner og familie. Denne retten er fastsatt i åndsverkloven for 
å sikre allmennhetens behov for tilgang til kultur. Rettighetshaverne får økonomisk 
kompensasjon gjennom en årlig bevilgning i statsbudsjettet. Norwaco mottar denne 
kompensasjonen til individuell fordeling til norske og europeiske rettighetshavere i lydopptak og 
film. 


• Merete Jansen (NJ) er representant for opphavsmenn i dette fordelingsutvalget. Hun er valgt fra 
15.10.2018 og frem til første sektormøte i 2020. Forøvrig består FDU  av: Hildegunn Olsbø (leder 
i IFPI Norge) og Åse Kringstad (Virke Produsentforeningen), for produsentene, Anders Hovind 
(MFO) og Knut Alfsen (nestleder i Norsk Skuespillerforbund) for utøvende kunstnere og Harald 
Holter (BONO) også for opphavsmenn.


Fordelingsutvalg Sektor V - Bruk av TV-selskapers arkivmateriale  
Sektor V i Norwaco forvaltet TV-selskaps bruk av egne produksjoner fra sitt arkiv i nye 
produksjoner og ved tilgjengeliggjøring for allmennheten for privat bruk. (Ikke-kommersiell bruk.) 
og tredjeparters bruk, herunder kopiering, av TV-selskaps eget arkivtilbud. Gjennom en avtale 
mellom Norwaco og NRK fra 2013 får alle tilgang til NRKs egenproduksjoner fra før 1997. 
Norwaco har klarert bruken på vegne av egne medlemmer og representerer også utenforstående 
rettighetshavere gjennom en avtalelisensbestemmelse i åndsverkloven.  
• Hege Iren (NJ) er representant for opphavsmenn i dette fordelingsutvalget. FDU består ellers av 

Øystein Rudjord, for produsenter (IFPI) og Hans Ole Rian, for utøvere (Musikernes 
Fellesorganisasjon). Forhandlingsutvalget er valgt fra 01.06.2017 og for to år
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Fordelingsutvalg Sektor IV - Bruk i bibliotek og museer 
• Sektor IV i Norwaco forvalter bruk av audio- og audiovisuelle verk internt i bibliotek og museer 

for besøkende. (Ikke-kommersiell bruk). Norwaco har avtaler med Popsenteret i Oslo, Rockheim 
i Trondheim og Notodden Blueseum om blant annet bruk av norskproduserte TV- og 
radioprogrammer i museenes utstilling. 


• Hege Iren (NJ) er representant for opphavsmenn i dette fordelingsutvalget. FDU består ellers av 
Øystein Rudjord, for produsenter (IFPI) og Hans Ole Rian, for utøvere (Musikernes 
Fellesorganisasjon). Forhandlingsutvalget er valgt fra 30/8-2018 og i to år. 


Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS 
• Antall: 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. NJ har 1 representant i styret. 
• Periode: 2 år 
• Tid: 2018 - 2020 
• Velges av: Generalforsamlingen velger formelt styret. NJs arbeidsutvalg innstiller på hvem som 

skal være NJs representant 
• Beskrivelse: Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS er 100 % eiet av Mediebedriftenes 

Landsforening, MBL. Selskapet ble etablert 19. oktober 2001 og har som formål å klarere bruk 
av digitale kopier. Klareringstjenesten inngår avtaler med sluttbruker om rett til bruk av 
opphavsrettslig beskyttet materiell i egen virksomhet samt inngår avtaler med nettagenter og 
klippbyråer. Klareringstjenesten overvåker og håndterer eventuelle rettighetskrenkninger. 
Selskapet er en non-profitt organisasjon der kopivederlagene skal, etter fratrekk av 
administrative kostnader, tilbakeføres til kildeeier. 


• Vedtekter: https://www.mediebedriftene.no/om-mbl/datterselskaper/mediebedriftenes-
klareringstjeneste-as/


Stiftelser


Stiftelsen Dagbladet 
• Antall: 5 medlemmer, hvorav 3 medlemmer med personlige vara 

• Periode: Funksjonstiden er 2 år, slik at to medlemmer oppnevnes i ett kalenderår og det tredje i 

neste kalenderår. 
• Tid: 2019-2021. 
• Velges av: oppnevnes av generalsekretærene i NP, NR og NJ (v/sekr.leder.) i fellesskap ved 

enighet. 
• Beskrivelse: Stiftelsen Dagbladet har som formål: «sikre og fremme dagsavisen Dagbladet som 

et uavhengig venstreorgan for frisinnet og fremskrittsvennlig politikk i nasjonal, sosial og 
økonomisk henseende, og gjennom dette å verne om uavhengighet og frihet for av avisen, samt 
godkjenne ansettelse av ansvarlige redaktører i overensstemmelse med disse normer».


Stiftelsen Østlendingen  
• Antall: 5 medlemmer, hvorav 2 medlemmer m. varamedlemmer 

• Periode: Funksjonstiden er to år (utløpt i 2013) 
• Tid:  
• Velges av: utpekes av generalsekretærene i NP, NJ og NR. 
• Beskrivelse: Stiftelsen Østlendingen har som formål: «Sikre den redaksjonelle frihet og 

uavhengighet i samsvar med det grunnsyn og de tradisjoner som er nedfelt i A/S Østlendingens 
vedtekter §2. Styrke avisens (avisenes) redaksjonelle og journalistiske integritet. (...) og til å 
godkjenne ansvarlig redaktør (er)».


Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke  
• Antall: 5 medlemmer, hvorav 1 medlem med personlig varamedlem oppnevnes av Norsk 

Journalistlag. Dette medlem kan ikke være ansatt i A/S Asker og Bærums Budstikke. 

• Ett medlem med varamedlem velges av og blant medlemmene i redaksjonsklubben i A/S 

Asker og Bærums Budstikke, ett medlem med varamedlem oppnevnes av styret i A/S Asker 
og Bærums Budstikke, ett medlem med varamedlem oppnevnes av generalsekretærene i 
Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i fellesskap og ett medlem med varamedlem 
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oppnevnt av rådmennene i Asker og Bærum kommune. Medlemmene av styret skal 
fortrinnsvis ha tilknytning til Asker og Bærum distrikt.


• Periode: 5 år 
• Tid: NJ oppnevnte sist i 2017 
• Velges av: NJs politiske ledelse oppnevner medlemmet og det personlige varamedlemmet som 

skal oppnevnes av NJ. 
• Beskrivelse: Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke har som formål: «Sikre den redaksjonelle 

frihet og uavhengighet for avisen Asker og Bærums Budstikke (...) og har rett til å godkjenne 
ansettelse av ansvarlig redaktør».
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