Årsberetning LOFF 2013 -2014
Årsmøtet
Årsm tet
Årsmøtet ble holdt 7. mars 2013 i Møllergata 10 med 33 deltakere til stede.
Følgende styre ble valgt:
•
•
•

Leder: Torgny Hasås, journalist (ny)
Nestleder: Kristian Brustad, redaktør (gjenvalg)
Kasserer: Kjell Næss, forbundssekretær (gjenvalg)

Styremedlemmer:
•
•
•
•
•
•

Kjell Olufsen, mediegrafiker (gjenvalg)
Hans-Jacob Schultz, info.ansvarlig (gjenvalg)
Ane Børrud, redaktør (gjenvalg)
Hilbjørg Bjørkås, pensjonist (gjenvalg)
Eva Ler Nilsen, redaktør (ny)
Stein Erik Syrstad, info.sjef (ny)

Forslag
Fra fotografene i LO Media var det kommet inn et forslag om nye statutter for LOFF-prisen. Det ble
vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom statuttene og legge resultatet fram for
et medlemsmøte. Dette møtet skulle fatte et endelig vedtak.
Forslaget ble vedtatt.
Det ble også foreslått å endre vedtektene slik at det ble mulig for LOFF-medlemmer å fortsette
medlemskapet også etter at de har gått av med pensjon.
Dette ble også vedtatt.
I forbindelse med årsmøtet presenterte Henrik Høidahl, Opinon Medievaneundersøkelse
gjennomført for LO oktober – november 2012
Trine Holden som er ansatt på INRA i LO er ikke på valg, men fungerer som sekretær for LOFF-styret.

Årsmøtefest og LOFFLOFF-pris
Etter årsmøtet ble det årsmøtefest på Engebret med utdeling av LOFF-prisen. Her var det 42
deltakere.
Vinner av LOFF-prisen 2013 ble Fontene-redaksjonen for deres dekning av den interne striden i
«moderforbundet» FO.
Fontene fikk også 2. premie for sine forsider.
3.premie fikk Sissel M. Rasmussen for hennes bilde av LO-leder Roar Flåthen som henter barnebarnet
sitt i barnehagen.
Sissel M. Rasmussen fikk også hederlig omtale for fotoreportasjen «Mat skarrem ha».

Faglige møter
I årsmøteperioden har LOFF avholdt fem faglige medlemsmøter:
•
•
•
•
•

Wegard Harsvik presenterte boka si «Blåkopi»
Per Egil Hegge kåsererte om språklige spørsmål
I etterkant av stortingsvalget kom LOs 2. nestleder Hans Christian Gabrielsen og Postkoms
leder Odd Christian Øverland og drøftet regjeringserklæringen.
Det har blitt avholdt et lavterskel Excel-kurs.
LOFFs medlemmer deltok på en omvisning på NRK.

Arrangementene har vært avholdt som frokostmøter eller som lunsjmøter eller på slutten av
arbeidsdagen.

Statutter for LOFFLOFF-prisen
Arbeidet med LOFF-prisen startet i juni, men det viste seg å bli vanskelig å bli enige. Det avsluttende
arbeidet ble derfor ikke gjennomført før i desember.
Et medlemsmøte 9. januar vedtok de nye statuttene.
Det nye priskonseptet innebærer at bidragene sorteres i fem klasser. Det kåres en klassevinner. Det
beste bidraget blant klassevinnerne vinner LOFF-prisen.
Utvalget som utarbeidet det nye forslaget besto av Kristin M. Johansen, Sissel M. Rasmussen, Randi
Tevik, Stein Erik Syrstad, Kristian Brustad og Torgny Hasås

Sosiale arrangement
Årets store festlighet var 30-årsjubileet. Det ble avholdt på Voksenåsen. Før festen var det omvisning,
under middagen kåserte Morten Hansen og etter middagen var det en DJ som underholdt. 30
medlemmer deltok.
Julemøtet ble avholdt 27. november som vanlig i Fagforbundets kantine. Mimir Kristjansson kåserte
om «Hvordan bli superrik». Per Flakstad avsluttet kvelden med musikk-quiz. Rundt 30 medlemmer
deltok.
Tilfeldigvis kolliderte begge arrangementene med sosiale arrangementer i Fagpressen.

Stud
Studietur
Årets studietur gikk til Spania: Formålet med turen var å studere situasjonen i det spanske samfunnet
etter finanskrisa. Turen gikk først til Madrid og så til Malaga. I Madrid hjalp LOs representant i
Brussel, Knut Arne Sanden oss med å få møte representanter for UGT. Delegasjonen hadde også et
møte med den norske ambassaden som redegjorde for Norges syn på situasjonen i Spania.
I Malaga hadde Arne Bjørndal lagt opp programmet. Delegasjonen møtte representanter for UGT i
Andalucia, matvarebanken Banco Sol, Røde Kors, en regionalpolitiker fra sosialistpartiet og enn norsk
pensjonist som driver norsk opplæring for arbeidsløse som vil reise til Norge.
Til sammen 10 LOFFere deltok på turen.

Stipend
Følgende medlemmer fikk innvilget LOFF-stipend:
Navn:

Redaksjon:

Anledning:

Sum:

Nina Hansen

LO Media

Reise til Los Angeles i juni
2013 for å jobbe med et
prosjekt om post-traumatisk
vekst etter 22.juli for
verdenskongressen i positiv
psykologi.

Kr 7 500,LOFF-styret
støtter med
kr 5 000,- .

Jan-Erik
Østlie

LO Media/LOAktuelt

Reise til Maputo i Mosambique
-studere hvordan en
verdenskjent og rik kunstner
fra den vestlige
industrialiserte verden driver
sin form for utviklingsarbeid.

Kr 12 000,LOFF-styret
støtter med
kr 6 000,-

Kjell Næss

Norsk
Jernbaneforbund

Et prosjekt basert på
MTRs(MASS TRANSIT
RAILWAYSYSTEM) samarbeid
med Mantena AS(NSBs
vedlikeholdsselskap) med
fokus på MTRs togvirksomhet
i Hong Kong og Kina, sammen
med tre andre tillitsvalgte i
NJF.

Kr 6 650,LOFF-styret
støtter med
kr 6 650,-

Maria Wattne

Fagforbundet

Faglig utvikling. Formålet er å
delta på Critical Link 7 i
Toronto, Canada den 15.- 22.
juni 2013.

Kr 13 712,LOFF-styret
støtter med
kr 6 856,-

Håvard Sæbø

Magasinet

Reise til Argentina for å se på
arbeiderstyrte bedrifter

Kr 22 000,LOFF-styret
støtter med
kr 11 000,-.

Jan Erik Østlie trakk senere søknaden da prosjektet ble umulig å gjennomføre.

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 mot svart
arbeid og korrupsjon. LOFF er ansvarlig for å hjelpe til med å utarbeide en informasjonsstrategi for
fagbevegelsen.
2.-4.oktober var Torgny Hasås, Kristian Brustad og Jens Schei Hansen forelesere på et kurs om
informasjon og media i Zagreb.

LOLO-favørfavør-avtalen
Det har blitt forhandlet fram en ny avtale mellom LOFF og LO Favør. LOFF forhandler annonseavtalen
med LO Favør på vegne av alle fagbladene.
Annonsene er en svært viktig inntektskilde for fagbladene og LOFF. Ved årets forhandlinger har det
vært diskusjoner om rabattnivået og hvordan nettannonsene skal betales.
Fra LOFFs side har forhandlingene vært ledet av Kristian Brustad som har hatt med seg Eva Ler Nilsen
og Torgny Hasås.

Facebook og loffere.no
Den viktigste kommunikasjonsveien for å informere om LOFF er e-post. Kjell Olufsen utformer
invitasjoner til LOFFs arrangementer. 21.mai 2013 opprettet LOFF sin side på Facebook. 65 personer
følger siden. Det er Kjell som er ansvarlig også for de sidene.
En annen informasjonskanal er nettsiden loffere.no. Denne oppdateres fortløpende blant annet med
LOFFs arrangementer. Siden oppdateres fortløpende av Hans-Jacob Schultz.

Styret
Det har til sammen vært avholdt ti styremøter i perioden inkludert et heldagsstyreseminar i Oslo.

Medlemmer
LOFF har 132 medlemmer. Det er en økning på 1 medlem fra i fjor.
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