
Litt historie
LOFF ble stiftet i 1983. Det var i mange år en redaktørforening for 
å gi redaktørene som satt alene i hver sine forbund en faglig
møteplass. Etter hvert er foreningen utvidet til å omfatte  journalister,
informasjonsmedarbeidere (1989), typografer og layout-
medarbeidere (1999).
LOFF har vært pådriver i mange saker opp gjennom

årene: opprette kontakt med Fagpressen,
praksisplasser for journaliststudenter, tariffavtaler
med NJ, fri-flyt avtaler mellom LOFF-redaksjonene,
etablere et nordisk samarbeid, tilgang til
presentrasjonene av statsbudsjettet, åpne LOs
representantskapsmøte for hele pressen – for å
nevne noen.
Mange fagblad er individuelt medlem 

i Fagpressen, redaksjonelle medarbeidere i disse
bladene kan søke om stipend i Fagpressen.

Kontakt
Informasjonssekretær Trine Holden 

trine.holden@lo.no
Tel: 23 06 16 39

Les mer på Loffere.no



• LOFF skal fremme fag-
bevegelsens verdigrunnlag
og øke forståelsen for 
fagbladenes rolle og 
behovet for bevisst 
informasjons-
virksomhet. 

• LOFF skal jobbe
for å at fag-
bladene har en
formålsparagraf
forankret hos 
utgiver, og
arbeide for at
bladene
redigeres etter
Redaktør-
plakaten. 

• LOFF forhandler
ikke om lønns- og
arbeidsvilkår, men
har et samarbeid

både med NJ og Fag-
pressen.Hva gjør LOFF?

LOFF arrangerer faglige og sosiale tiltak som 
frokostmøter, seminarer og studieturer, i tillegg til 
sommer- og julemøter med faglige innledninger, underholdning.

Priser
LOFF deler ut priser 
i kategoriene jounalis-
tikk, informasjons-
arbeid, foto og layout.
Juryen er satt sammen
av eksterne fagfolk.

Stipend
LOFFs stipendordning skal gi
medlemmene mulighet til faglig 
utvikling. Det dekker inntil 50 prosent
av kostnadene, inkludert reiseutgifter.
Diett og lønn dekkes ikke. 
Søknadsfrist hvert år er 1. mai.

Hvem kan bli medlem?
Alle ansatte i medier og informasjonsavdelinger i LO-systemet.

Som medlem i LOFF får du 
tilbud om faglig påfyll og
sosiale treffpunkt med 
kolleger i andre redaksjoner 
og informasjonsavdelinger. 

Består av åtte styre-
medlemmer som skal 
speile alle yrkesgruppene 
som er representert 

i LOFF.
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