Årsberetning for årsmøteperioden mars 2012 til
mars 2013
LOFF har 131

medlemmer pr. 14. februar 2013.

Årsmøte 2012
Årsmøte i LOFF (LOs Forening for Fagblad og informasjon) ble
avviklet i Møllergt. 10, Oslo 10. mars og avsluttet med middag
på Engebret og utdeling av LOFF-priser.
40 medlemmer deltok.
”Et Afrika i endring, et Afrika i fremgang?”
Innledning v/Morten Bøås, forskningsleder i Fafo og
Afrikaekspert.

Utdeling av LOFF-priser:
Hederlig omtale:
”Dette går til helvete”
av: Sissel M. Rasmussen (LO-Aktuelt)
Magasinets spesialbilag foran Fellesforbundets landsmøte
av: hele redaksjonen
”Kakekongen”
av: Håvard Sæbø(Magasinet)
”Manglende overtid”
av: Lene Svenning (HK-nytt)
Vinneren:
”Slik utnyttet Ragn-Sells og Adecco polske arbeidere”
av: Ola Tømmerås, Fagbladet
Det ble ikke delt ut informasjonspris pga for få innsendte
forslag.

Møter og aktiviteter
Frokostmøte
Det ble avholdt frokostmøte 18. juni 2012 vedr.
arbeidslivet.no – informasjon om ny kunnskapsportal v/Magne
Svendsen og Sindre Kvil. 20 deltakere.
Sommermøte
LOFFs sommermøte ble avholdt 23. august 2012 på Hukodden. LOs
omdømmeundersøkelsen v/Henrik Hødahl, Opinion. 24 deltakere.
Studietur
Studietur til Reykjavik 12. – 14. september 2012. Deltakerne
besøkte Ambassaden
vedr. norsk-islandske relasjoner og
besøk hos ASI. Orientering v/islandske LO-lederen. 13
deltakere.
Medlemsdebatten
31. oktober 2012 ble det avholdt medlemsmøte vedr.
medlemsdebatten. Status v/Øivind T. Hansen. 10 deltakere.
Nettsider på 1-2-3
25. september 2012 ble det avholdt frokostseminar vedr.
publiseringsløsningen WordPress. Dette er et gratis system med
tusenvis av ferdige designmaler og tilleggsfunksjoner som kan
installeres på noen få minutter. WordPress gir forbundet full
kontroll over egen nettløsning uten å måtte betale eksterne
firmaer for å utvikle spesialløsninger for ethvert ønske og
behov. 10 deltakere.
Julemøte
LOFFs julemøte ble avholdt 6. desember 2012. Kåseri v/Jan Erik
Vold. 23 deltakere.

Solidaritetsprosjekt
2012 var siste året for LOFFs solidaritetsprosjekt i Kroatia.
Siden 2009 har LOFF samarbeidet med kroatisk LO (UATUC) om å
bistå med å forbedre fagblad- og kommunikasjonsarbeidet til
UATUC.
I mai 2012 ble det siste seminaret holdt i den lille byen
Daruvar ca 10 mil øst for Zagreb.
Temaene denne gang var blant annet bruk av sosiale medier,
krisekommunikasjon, konfliktløsning i organisasjoner og
mediehåndtering. I tillegg til tre foredragsholdere fra LOFF,

holdt også Norges ambassadør til Kroatia (som har bidratt med
finansiering av prosjektet) og en medieprofessor fra
universitetet i Zagreb foredrag.
Det var ca 20 deltakere på seminaret. Tilbakemeldingene tydet
på at de var svært fornøyd med samarbeidet med LOFF og
innholdet i seminaret.
LOFFs styre har i årsmøteperioden jobbet med å få på plass et
nytt solidaritetsprosjekt, som nå er på plass.
LOFF har fått en rolle i LO store prosjekt på vest-balkan.
Hensikten med dette prosjektet, som er finanisert av norsk UD
og som skal driftes av ITUC, er å hjelpe fagbevegelsen på
vest-balkan med å lage enstrategi for å motvirke svart
økonomi.
Prosjektet skal pågå ut 2015 og LOFFs rolle er å fungere som
ressurs/ekspert for kommunikasjonsrelaterte spørsmål i
prosjeket, herunder bruk av fagblader og andre tilgjengelige
kanaler i de berørte landene.

LOFF-avtalen
LOFF-forhandlet fram annonseavtalen med LO-Favør med en ramme
på 2.040.000 kr. I 2012 ble det vedtatt en ny fordelingsmodell
til fagbladene og frifagbevegelse.no. Modellen baserer seg på
markedspris på annonser, og ikke opplag som tidligere.
For å kartlegge markedspris og analysere fagbladenes verdi ble
mediebyrået IUM McCann engasjert av LOFF. Synovate ble
engasjert til å gjøre markedsundersøkelser. LOFavør engasjerte
RED Media til å gjøre sammen jobben for dem. I forbindelse med
forhandlingene i 2012 ble også modellen for
tilslutningsavtaler endret. Tidligere ble tilslutningsavtalene
fornyet hvert år.
Fra 2012 er det inngått løpende tilslutningsavtaler, som kan
sies opp med tre måneders varsel. 20 fagblader og
frifagbevegelse.no er med på LOFF-avtalen.

Innvilget LOFF-stipend
Navn:

Redaksjon:

Anledning:

Eline Lønnå

LO Media

Studieopphold i Tyskland for å
kombinere oppfriskning av
språkkunnskapene med å se nærmere

på fagbevegelsen og arbeidslivet i
landet.
Vegard Holm

Transportarbeideren

Lene
Svenning

HK-Nytt

Reise til USA i august for å ta
pulsen på presidentvalgkampen i
USA i den amerikanske
fagbevegelsen.

Sidsel Valum

Fagforbundet

Romania høsten 2012.

Solfrid Rød

Fontene

Reise til de palestinske områdene.
Studere de solidaritetsprosjektene
FO er involvert i.

Mia Paulsen

Fontene

Studietur til Hellas

LOFF-styret
Det er avholdt 8 styremøter i perioden.
Det er også avholdt et styreseminar i Berlin 13. – 15. mars
2012.
Styret har i årsmøteperioden vært sammensatt slik:
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TITTEL:
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Ansvarlig redaktør

Kjell Næss

Forbundssekretær

Hanne Nielsen

Ansvarlig redaktør

Ane Børrud

Ansvarlig redaktør

Hans-Jacob Schultz

Informasjonsansvarlig

Kjell Olufsen

Mediegrafiker

Trine K. Holden

Informasjonssekretær

