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Årsberetning LOFF 2014 -2015 

 
Årsmøtet 
Årsmøtet ble holdt 6. mars 2014 med 45 deltakere til stede. 

 

Faglig: 

«Kongen av sosiale medier» 

Ingen politiker har flere følgere på sosiale medier enn Jens Stoltenberg. Arbeiderpartiet ble 

kåret til valgkampvinner av Kampanje, men tapte valget. Hva tenker Arbeiderpartiet nå? 

Hvordan skal partiet vinne landet på sosiale medier?  

Innledninger ved Arbeiderpartiets Adrian Nøttestad og Jens Stoltenbergs pressesjef Sindre 

Fossum Beyer. 

 

Følgende styre ble valgt: 

Torgny Hasås - leder 

Kristian Brustad – nestleder 

Kjell Næss – kasserer 

 

Styremedlemmer: 

Sidsel Hjelme - NY 

Kjell Olufsen 

Hans-Jacob Schultz 

Ane Børrud 

Eva Ler Nilsen 

Stein Syrstad 

 

Trine Holden som er ansatt på INRA i LO er ikke på valg, men fungerer som sekretær for 

LOFF-styret. 

 

 

Årsmøtefest og LOFF-pris 
Etter årsmøtet ble det årsmøtefest på Engebret med utdeling av LOFF-prisen. Her var det 40 

deltakere. 

 

 

LOFF-prisen 2013: 

Juryen har bestått av fotograf Linda Engelberth fra Klassekampen, grafisk designer Silje 

Bækkelund fra LO, nettredaktør Svein-Erik Hole fra Teknisk Ukeblad, journalist Bjørn Erik 
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Dahl fra ANB og LOFFs tidligere leder Jens Schei Hansen, kommunikasjonssjef i Espira. 

Hilbjørg Bjørkås, sekretær. Rundt 70 bidrag var sendt inn. 

 

 

Grafisk design: 

Vinnerbidraget er forsiden av Fontene nr. 11.  

 

I begrunnelsen heter det: «Designen er enkel, men den vekker nysgjerrigheten. Beskjæringen 

og plasseringen av fotografiet skaper dramatikk og god flyt og understreker saken godt. Den 

fine kontrasten mellom sort og rødt gjør uttrykket enda tydeligere. Dette er en forside som 

virkelig er innbydende og viser et godt øye for detaljer». 

 

Designeren bak forsiden er Kristin M. Johansen.  

 

 
 

 

Multimedia: 

Vinneren har vært publisert på frifagbevegelse.no og heter Smedene på Hadeland. 

 

I begrunnelsen heter det: " Visuelt sterk reportasje, med god bruk av lys og komposisjon. 

Historien er kort og effektiv fortalt, med fin rytme. Reporteren har brukt mulitmediale grep 

som kombinerer levende bilder og stillbilder på en fin måte. Sympatiske intervjuobjekter som 

er lett å like. Kjerneinnhold for Fri Fagbevegelse." 

 

Vinner: Håvard Sæbø, Magsinet.  
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Foto: 

Det kom inn mange bidrag, og juryen hadde en stri jobb. Det var mange overveielser og 

vurderinger før juryen kunne enes om vinnerbildet. Derfor ønsket juryen å gi hederlig omtale 

til to bilder i tillegg til vinnerbildet. 

 

Forsidebildet til LO-Aktuelt nr. 16  har Tri N. Dinh tatt og portrettet av Sara Bell er tatt av 

Kristian Brustad, publisert i Aktuell-bladene.  

 

  
 

 

 

Om vinnerbildet som har tittelen «Sykkelbudet» heter det:   

«Gjennomført i sitt estetiske utrykk, med god bruk av lys. Beskrivende for hvordan det kan 

oppleves å være sykkelbud på en kald vinterdag.»  Bildet er en del av reportasjen: «Brrrrrr» 

og har vært på trykk i Aktuell-bladene. 

 

Vinner:  Morten Hansen.  
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Informasjon: 

Bidraget gjelder visuell kommunikasjon knyttet til et arrangement.  

  

I begrunnelsen heter det: 

«Arrangementet var papirløst og innsender valgte i utgangspunktet vekk all utsmykking i 

salen, foajeen og inngangspartiet. De ønsket å erstatte alt med å ha et lerret som det var 

behagelig å hvile øynene på mange timer daglig i fem dager.  

  

I det innsendte bidraget finner vi film, lyd og grafiske elementer.  

  

Innsender la også til rette for at elementer fra animasjonen kunne brukes i andre flater, for 

eksempel på bannere, på dokumenter, på nettsider og i ulike skjermvisninger.  

  

Juryen mener det innsendte bidraget er kreativt og nyskapende, men det som imponerte oss 

mest var den gjennomtenkte helheten. Den korte filmen favner hele innsenders virkeområde 

på to minutter ved hjelp av enkel og god visuell kommunikasjon.  

  

Bidraget satte absolutt preg på arrangementet som var forbundets landsmøte.» 

  

Vinner: Fagforbundets informasjonsavdeling. 

 

 
  

 

Journalistikk: 

Begrunnelse for vinneren i journalistklassen er: 

  

«Bidraget har utmerket seg ved å ettertrykkelig sette dagsorden i en sak som fikk stor 

oppmerksomhet i året som gikk. Både den spesifikke publikasjonen, LO Media og 

Frifagbevegelse.no fikk mye oppmerksomhet for måten man angrep denne saken på. Her har 

journalisten utført samfunnsoppdraget til fulle, gått rett inn i saken med stort trykk og også 

oppnådd at hele saken i ettertid framstilles i et annet og skarpere lys. Da TV2 rett før valget 

mildt sagt overdrev funnene i sin egen sykehjemsundersøkelse, og på den måten var med å 

påvirke valgkampen, bidro en serie saker av journalist Frode Rønning i Magasinet til å sette 

http://frifagbevegelse.no/
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skapet ettertrykkelig på plass. Juryen har ikke vært i tvil om at Rønning skal ha prisen i 

journalistklassen.»  

  

Frode Rønning er også årets LOFF-pris-vinner.  

 

 

 

Faglige møter 
I årsmøteperioden har LOFF avholdt fem faglige medlemsmøter: 

 13. mars. Tenketanker, foredrag ved Kjell Terje Ringdal 

 24. september. Pressekontakten. Vi arrangerte et medlemsmøte for 

informasjonsmedarbeidere med pressekontakten.no. 

 25. september. Redaktørplakatens rolle i fagbevegelsen. Redaksjonelt ansvar og press 

fra eiere. Hvor går grensene? Hva mener eierne? Hva mener redaktørene? Hvilke 

holdninger ligger bak? Innledere, LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, Leder i Postkom 

Odd Christian Øverland og generalsekretær i Fagpressen, Elin Floberghagen. 

 30. oktober. Wikipedia – Kampen om sannheten. Innledninger ved Frank Meyer, 

Arbark og Jarle Wines, Wikimedia Norge.   

 4. februar 2015 «Han avslørte Slave-Norge» Journalist i Dagbladet, Gunnar 

Thorenfeldt, forteller om sine arbeidsmetoder.  
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Sosiale arrangement 
 Sommermøte på Hukodden 21. august. Tema: Agenda. Marte Gerhardsen presenterte 

tenketanken. 

 Julemøte 4. desember.  Tema: «Vi er alle forbrukere» 

–  Hvor er forbrukerjournalistikken i fagbladene?  

-  Hvordan kan forbrukerjournalistikk styrke LOs publikasjoner, og bidra til å gjøre 

papiret mer attraktivt?  

- Hva vil leserne ha, og hvorfor?  

- Digitale plattformer, apper, sosiale medier og direkte kontakt med leserne blir 

viktigere og viktigere. Hvordan forholder vi oss til utviklingen, og hva skjer med 

papiret? 

 

Innledere: 

– Heidi Myhr, daglig leder i LO Favør  

- Christian Brosstad, informasjonsdirektør i SpareBank1  

- Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank1  

- Berit Nyman, nestleder i Fagpressen og tidligere forbrukerjournalist 
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Studieturer 
Polen 16. – 19. september:  

Formålet med turen var å møte polsk fagbevegelse og få et innblikk i polsk arbeidsliv. Vi 

hadde følgende program: 

I Warszawa møte med OPZZ, Den norsk ambassaden, FZZ Forum og Zoozanko Norsk 

språkskole med elever på vei til Norge. 

I Gdansk hadde vi sightseeing i byen, møte med Arbeidstilsynet, Adecco Norge og møte 

fagbevegelsen Solidaritet. 

 

Amsterdam 13. til 15. oktober 

INFRA Expo 2014 i Amsterdam. Studietur for grafikerne. 

 

 
  

 

 

Stipend 

 
Følgende medlemmer fikk innvilget LOFF-stipend: 

 

Navn: Redaksjon: Anledning: Støtte fra 

LOFF 

Jan-Erik Østlie 

 

LO-Aktuelt Reise til Nairobi, Kenya for å jobbe 

med et prosjekt om ytringsfrihet og 

pressefrihet i Kenya og 

fagbevegelsens rolle i det øst-

afrikanske landet.  

Kr. 7500,- 

Harald Henmo 

Erlend Angelo  

Magasinet for 

fagorganiserte 

Besøke USA for å lære mer om 

amerikansk fagbevegelse, og se på 

hvordan lavkostarbeidsplasser 

flyttes hjem til de amerikanske 

Sørstatene på grunn av de svake 

lønns- og arbeidsrettighetene der. 

Kr. 25 000,- 

Stig H. 

Christensen  

Sissel M. 

Rasmussen 

LO-Aktuelt Reportasje- og studiereise til 

Kambodsja og Thailand. 

Kr 24 000,- 
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Sidsel Hjelme 

Vibeke Liane 

Fagbladet 

Fontene 

Studiereise til Sokndal kommune i 

Rogaland og Orvieto i Toscana 

som begge er med i den 

internasjonale Cittaslow-

organisasjonen. 

Kr.13 530,- 

Nina Monsen Fagbladet Zimbabwe 15 år etter jordreformen Kr 12 000,- 

Anders Hauge-

Eltvik 

Ole Palmstrøm 

NTL-magasinet 

Aktuell 

Tenketanker – i Washington og 

Oslo 

Kr 17 500,- 

 

 

Solidaritetsprosjektet 
LOFF er engasjert i et solidaritetsprosjekt med fagbevegelsen på Vest-Balkan gjennom LOs 

internasjonale avdeling. Formålet med prosjektet er å hjelpe fagbevegelsen til å arbeide for et 

rettferdig skattesystem, mot svart arbeid og korrupsjon. LOFF er ansvarlig for å hjelpe til med 

å utarbeide en informasjonsstrategi for fagbevegelsen. 

 

Fra LOFF har Torgny Hasås, Kristian Brustad og Jens Schei Hansen deltatt. Vi har vært på to 

fellessamlinger i 2014, en i Sofia og en i Dubrovnik. I tillegg har vi representert LO ved tre 

nasjonale rundebordskonferanser, i Serbia, Kosovo og Bosnia-Herzegovina.  

 
Eksempel på problemstilling solidaritetsprosjektet jobber med. 

 

LO-favør-avtalen 
Inntektene fra å forvalte LO-Favør-avtalen er LOFFs viktigste inntektskilde. 

 

Vi ferdigforhandlet LO-Favør-avtalen til 25. februar. Avtalen er en videreføring av tidligere 

avtaler. Men før vi kunne fullføre forhandlingene var det nødvendig med en runde blant egne 

redaktører om rabattnivået. Mange synes de har strukket seg langt.  

 

Et eget tema er forholdet mellom papir og nettpublisering. Det kommer til å bli et 

tilbakevennende tema i årene som kommer. 

 

Facebook og loffere.no 
Den viktigste kommunikasjonskanalen for å informere om LOFFs arbeid er e-post. Kjell 

Olufsen har utformet invitasjoner til LOFFs arrangementer og aktiviteter i 2014. Vi 

informerer også gjennom vår Facebook-side. Vi har 88 følgere på siden vår. 
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En annen kommunikasjonsvei er nettsiden vår loffere.no. Denne oppdateres forløpende blant 

annet med LOFFs arrangementer. Siden oppdateres av Hans-Jacob Schultz. 

 

 
Nettsiden vår loffere.no har blitt flyttet over til ny plattform. Takk til Steinar Grønbekk i LO 

Media for god hjelp. 

 

Styret 
Det har til sammen vært avholdt ti styremøter i perioden inkludert et styreseminar i Praha 17. 

– 19. mars 2014.  

 

Medlemmer 
LOFF har 140 medlemmer som er en økning på seks fra i fjor. 

 

Æresmedlem 
På sommermøtet ble Hillbjørg Bjørkås utnevnt til æresmedlem i LOFF . 

 

 

 

 

 

Torgny Hasås    Kristian Brustad   Kjell Næss 

Leder     Nestleder    kasserer 

 

 

 

 

 

Eva Ler Nilsen   Ane Børrud    Stein Erik Syrstad 

Styremedlem    styremedlem    styremedlem 

 

 

 

 

 

 

Hans-Jacob Schultz   Kjell Olufsen    Sidsel Hjelme 

styremedlem    styremedlem    styremedlem  

 


