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Visjon og målsetting 

SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende journalistikken og en 

synlig aktør i den journalistfaglige debatten i Norge. 

 

Stiftelsens arbeid er nedfelt i handlingsplanen, og skal til enhver tid vurderes 

opp mot stiftelsens økonomi. Handlingsplanen er et styringsdokument. Det er 

årsmøtet som rettleder styret i hva som bør prioriteres. SKUP opprettholdes som 

stiftelse, og hovedoppgaven er fortsatt å arrangere en årlig journalistfaglig 

konferanse med fokus på undersøkende metode. 

SKUP-familien  

SKUP-konferansen ble arrangert for 28. gang i 2017. Siden den første 

konferansen i 1990 har stiftelsen gjennomgått en enorm utvikling i 

profesjonalitet, kvalitet og økonomiske rammer.  

 

I løpet av disse årene har redaksjonenes oppmerksomhet rundt undersøkende 

journalistikk i Norge økt. SKUPs dugnadsbaserte innsats, med raus deling av 

metoder og erfaringer fra prosjekter i inn- og utland, har ført til bedre kvalitet på 

gravejournalistikken i Norge. 

 

Stiftelsen er i dag ansett som en høykompetent arrangør av journalistfaglige 

konferanser, også internasjonalt.  

 

Alle de styrende organer i SKUP er basert på frivillig og ubetalt innsats. De 

valgte organer består av styret, rådet, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 

Sekretariatet har i 2017 vært bemannet med en daglig leder i 50 prosent stilling. 

Regnskapsføringen håndteres av Azets.  

 

I april 2016 ble det avdekket økonomisk mislighold i stiftelsen. Dette ble delvis 

innrømmet av vår tidligere sekretariatsleder i forbindelse med revisjonen av 

årsregnskapet for 2015. Politiet var ved årsmøtet i fjor ferdig med 

etterforskningen av saken, men den ligger fortsatt til vurdering hos påtalejurist 

ved Sentrum politistasjon. Politiadvokaten oppgir ressursmangel som årsak til at 

det har tatt så lang tid, og kan ikke anslå når vurderingen vil bli gjort. 

 



Styret har jevnlig vært i kontakt med politiet for å følge opp saken. Styret mener 

det er beklagelig både for SKUP og for tidligere daglig leder at det nå har gått to 

år uten at politiet har ferdigbehandlet saken. 

SKUP-styret 

SKUP-styret består av 15 personer. Styrets primæroppgave er å planlegge, 

organisere og arrangere SKUP-konferansen, samt drifte og være talspersoner for 

stiftelsen. Styret velges av årsmøtet.  

 

Årsmøtet 2017 valgte følgende personer til styret: 

 

● Leder: Silje Sjursen Skiphamn, Faktisk.no (valgt for ett år) 

● Nestleder: Synnøve Åsebø, VG (valgt for ett år)  

● Økonomiansvarlig: Anne Skalleberg Gjerde, DN (valgt for ett år) 

 

● Ina Gundersen, Stavanger Aftenblad, (valgt for ett år) 

● Jan-Morten Bjørnbakk, NTB (valgt for ett år) 

● Yohan Shanmugaratnam, Klassekampen (valgt for to år) 

● Jens Christian Nørve, TV 2 (valgt for to år) 

● Maren Sæbø, frilans (valgt for ett år) 

● Ingerid Salvesen, frilans (NY valgt for to år) 

● Connie Bentzrud, Fædrelandsvennen (NY valgt for to år) 

● Eystein Røssum, Bergens Tidende (NY valgt for to år) 

● Maria Hasselgård, NRK (NY valgt for ett år) 

● Kristoffer Egeberg, Faktisk.no (NY valgt for to år) 

● Marianne Tønset, Adresseavisen (ikke på valg) 

● Eirik Veum, NRK (ikke på valg) 

 

Eiliv Frich Flydal i Dagbladet ble i oktober 2017 supplert inn av SKUPs råd som 

nytt styremedlem, etter innstilling fra valgkomiteen. Flydal har frem til årsmøtet 

erstattet Jan-Morten Bjørnbakk, som har hatt permisjon fra styret. 

 

Lillian Vambheim i Aftenposten ble i november 2017 supplert inn i styret av 

SKUPs råd, etter innstilling fra valgkomiteen. Hun erstattet Ingerid Salvesen, 

som ble tildelt Preben Munthe Fellowship-stipendet i Oxford. Vambheim har 

fungert som styremedlem fram til årsmøtet.  

  

Styret har hatt ni møter i årsmøteperioden, inkludert en helgesamling på 

Elverum. Tre av møtene har vært heldagsmøter. Møtene har, foruten samlingen 

på Elverum i september og et forberedende styremøte på SKUP i Tønsberg i 

april, vært avholdt i lokalene til Aftenposten/VG. 

 

Det er en utfordring å samle hele styret til styremøter. Til og med styremøtet i 

mars hadde det ikke vært fullt oppmøte på et eneste styremøte. Den 



gjennomsnittlige oppmøteprosenten var på 87 prosent, som er identisk med 

tilsvarende periode i 2016–17. Forfall skyldes i hovedsak turnusarbeid, 

familiesituasjon, sykdom og arbeidsrelaterte reiser. 

 

Det er ønskelig at styret er så komplett som mulig på møtene, både av hensyn 

til arbeidsfordeling, og av hensyn til beslutninger som fattes. Styret vil derfor 

gjenta presiseringen fra tidligere år om at det er viktig at valgkomiteen 

forbereder både styremedlemmer og arbeidsgiverne på hvor omfattende og 

forpliktende styrearbeidet i SKUP er.  

 

Utover oppmøte på styremøtene, kreves det en betydelig arbeidsinnsats mellom 

styremøtene. Møtene er i hovedsak benyttet til behandling av formaliasaker, 

idédrodling og konferanseplanlegging. Svært mye av det praktiske arbeidet med 

konferansen gjøres mellom møtene. Det er en forutsetning at styremedlemmene 

har en løpende dialog med sekretariatsleder om arbeidsoppgavene de har påtatt 

seg. 

 

Styret har i årsmøteperioden hatt fem styremedlemmer med betydelig 

reisevirksomhet knyttet til sin deltakelse: Ina Gundersen fra Stavanger, 

Marianne Tønset fra Trondheim, Connie Bentzrud fra Kristiansand, Jan-Morten 

Bjørnbakk fra Tromsø og Eystein Røssum fra Bergen. SKUP skylder Stavanger 

Aftenblad, Adresseavisen, Fevennen, NTB og BT en stor takk for at de dekker 

alle reiseutgifter og gir permisjoner til sine medarbeidere.  

 

En stor takk også til arbeidsgiverne til de andre styremedlemmene, som legger til 

rette for den store dugnaden SKUP er. Stiftelsen er helt avhengig av 

arbeidsgivernes velvilje.  

SKUPs råd 

Rådet skal, på styrets initiativ, være et rådgivende organ for styret. Rådet er 

SKUPs ambassadører og skal arbeide til det beste for SKUP.  

 

Rådet har hatt ikke hatt noen fysiske møter, men holdt kontakt via e-post. De 

eneste sakene rådet har hatt til behandling i år er suppleringsvalgene av Eiliv 

Frich Flydal og Lillian Vambheim. 

 

Årsmøtet 2017 valgte disse til SKUPs råd:  

 

● Leder: Trond Idås, NJ (valgt for ett år) 

● Nestleder: Grethe Gynnild-Johnsen, NRK, (ikke på valg) 

● Arne Jensen Norsk Redaktørforening (ikke på valg) 

● Eva Grinde, DN (ikke på valg) 

● Jan Gunnar Furuly, Aftenposten (NY valgt for to år) 

● Helje Solberg, VG, (valgt for to år) 



● Ingvild Rugland, Bergens Tidende (valgt for to år) 

● Ståle Hansen, NRK (ikke på valg) 

● Jógvan Gardar (ikke på valg) 

 

Varamedlemmer: 

 

● Gøril Engesvik, Trønder-Avisa (ikke på valg) 

● Une Bratberg, Vårt Land (valgt for to år) 

● Stein Sneve, Avisa Nordland (valgt for for to år) 

Kontrollkomiteen 

Årsmøtet valgte disse til kontrollkomiteen: 

 

● Leder: Heidi Andresen, Dagbladet (valgt for ett år) 

● Harald Stanghelle, Aftenposten (NY, valgt for to år) 

● Fritz Leo Breivik, Universitetet i Nordland (NY, valgt for ett år) 

 

Kontrollkomiteen har fått oversendt styrets dokumenter og referater etter at 

disse er behandlet av styret. 

Valgkomiteen 

Valgkomiteens oppgave er å rekruttere nye medlemmer til styre, råd og 

kontrollkomité, samt å informere nye medlemmer og deres arbeidsgivere om 

hva vervet innebærer av tid og utgifter.  

 

Årsmøtet 2017 valgte: 

 

● Leder: Amund Trellevik, NRK (valgt for ett år) 

● John Arne Markussen, Dagbladet (NY valgt for ett år) 

● Britt Sofie Hestvik, Kommunal Rapport (NY valgt for ett år) 

SKUP- juryen 

SKUP-juryen har til oppgave å bedømme de innmeldte kandidatene til SKUP-

prisen. Juryen blir utpekt av styret.  

 

SKUP-juryen som vurderte arbeidene fra 2016, som ble premiert på SKUP-2017, 

besto av leder Bernt Olufsen (Schibsted), Asbjørn Olsen (Høgskolen i Oslo og 

Akershus), Vibeke Haug (NRK), Bjørn Sæbø (Rogalands Avis), Linn Kongsli 

Hillestad (Dagbladet), Trond Sundnes (Dagens Næringsliv) og Tone Angell 

Jensen (Nordlys). 

 



Styret er svært takknemlig for den omfattende og tidkrevende jobben juryen la 

ned i vurderingen av de 47 prosjektene som ble meldt på kampen om SKUP-

prisen 2017. 

Sekretariatet 

Etter å ha vært midlertidig ansatt som sekretariatsleder siden 1. desember 

2016, ble John Bones fast ansatt 1. desember 2017. Stillingen har hele tiden 

vært 50 prosent. Bones har i perioder arbeidet mer og blitt kompensert for det, 

særlig i forbindelse med GIJC-stipendene, som SKUP fikk én million kroner til av 

UD. Styret legger opp til å øke stillingen til 60 prosent i budsjettet for 2018. 

 

Sekretariatets oppgaver består i saksforberedelser for styret, referatføring, 

koordinering av styrets arbeid, oppfølging av regnskapsføringen som nå skjer 

hos Azets, og daglig drift av stiftelsens virke. Sekretariatsleder har også bidratt 

med programarbeid til SKUP og Data-SKUP. 

 

SKUP hadde fram til desember 2017 kontor hos Norsk Journalistlag. Da flyttet 

sekretariatet inn hos Norsk Presseforbund/Norsk Redaktørforening. SKUP har 

inngått en leiekontrakt som løper ut desember 2019. SKUP vil deretter flytte 

sammen med øvrige medieorganisasjoner til Pressens Hus.  

 

Det er styret ved styreleder som er sekretariatsleders arbeidsgiver. Styreleder 

og sekretariatsleder har hatt jevnlige møter og utstrakt kontakt på telefon og 

epost.  

 

SKUP 2017 

515 personer deltok på konferansen i 2017. Av disse var 478 betalende 

deltakere, mens de øvrige var foredragsholdere, inviterte gjester og stab. 

Fjorårets konferanse hadde 19 utenlandske foredragsholdere. 

 

SKUP skal handle om journalistikk og undersøkende metode. Styret hadde derfor 

tilrettelagt et mer praktisk program, med færre debatter enn tidligere.  

 

Kurs og opplæring i bruk av digitale verktøy blir stadig viktigere for SKUP. 

Foruten pakken på hele 21 kurs i datajournalistikk, er Slik gjorde vi det den 

delen av SKUP-konferansen med det bredeste tilbudet. 16 seminarer viste frem 

gravejournalistikken i små og store redaksjoner fra hele landet.  

 

Styret har hatt som mål å få med flere deltakere fra små redaksjoner. Derfor har 

det vært fokus på å løfte fram hverdagsgraving – den undersøkende 

journalistikken alle journalister kan drive med i en travel arbeidshverdag.  

 



Konferansen i 2017 hadde ellers kurs i blant annet offentlighet, personsøk, 

regnskap og hvordan man lager sine egne spørreundersøkelser. Sjefredaktør 

Stephen Engelberg i ProPublica holdt hovedtalen om pressens vilkår i USA etter 

at Donald Trump ble president. 

 

Tradisjonen tro var det også toppmøte mellom redaktørene, som ble utfordret på 

hvilke grep de tar for å få journalistene sine til grave bedre. Et annet 

høydepunkt var tidligere SKUP-vinner og styremedlem Kristoffer Egebergs 

foredrag om hvordan man graver alene. Det fikk svært gode tilbakemeldinger fra 

deltakerne. Det samme fikk BBC-journalist Paul Myers to foredrag om søking på 

nett. 

 

SKUP har videreført det gode samarbeidet med tekniker Alexander Ziegler og 

hans stab i CueTech. Konferansen avvikles med høy teknisk kvalitet. SKUP vil 

rette en stor takk til Erlend Våge fra TV 2 for den viktige regihjelpen han bistår 

med i forbindelse med avvikling av kveldsprogrammene.  

 

Komiker Martin Beyer-Olsen var konferansier under prismiddagen. Hans 

opptreden ble svært godt mottatt blant deltakerne. Styret besluttet å videreføre 

ordningen med DJ i baren på fredag og lørdag, i stedet for liveband. 

 

Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at SKUP-konferansen opprettholder en 

svært høy standard. I 2017 ga 65 prosent av dem som svarte på evalueringen 

karakteren 5 eller 6. Det tilsvarende tallet for 2016 var 60 prosent. Styret anser 

dette som et svært godt resultat. 

IR-prisen 

Internasjonal Reporters pris for fremragende utenriksjournalistikk ble utdelt 

under festmiddagen lørdag. Vinner var frilanser Anders Sømme Hammer for 

Brennpunkt-dokumentaren «Talibanistan». 

 

Det ble utdelt tre diplomer: 

 

1. Rune Thomas Ege, Helge Mikaelsen, Sondre Nilsen og Dan Kåre 

Engebretsen (VG) for «Festning Europa». 

2. VGs utenriksredaksjon for dekningen av Syria og Irak. 

3. Hilde Havro, Eva Undheim, Hans Bårdsgård og Astrid Dypvik (Nationen) 

for nettproduksjonen «Kven skal eige jorda?».  

SKUP-prisen 

SKUP-prisen for prosjekter som ble publisert i 2016 gikk til VGs Synnøve Åsebø 

og Mona Grivi Norman for «Tvangsloggene». 



SKUP-diplom  

Det ble delt ut fem diplomer: 

 

1. «UDs bistandskonsulenter» av Erlend Ofte Arntsen og Shazia Majid i VG. 

2. «Advokatavsløringen» av Bjørnar Tommelstad og Rolf J. Widerøe i VG. 

3. «Nådeløs åpenhet» av Leif Welhaven, Anders K. Christiansen, Sindre 

Øgar, Morten Stokstad og Øystein Hernes i VG. 

4. «Glassjenta» av Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass i 

Stavanger Aftenblad. 

5. «Kongemakta» av Eiliv Frich Flydal, Halldor Hustadnes, Jonas Pettersen, 

Geir Ramnefjell og Arve Bartnes i Dagbladet. 

«Siste SKUP» 

Konferansemagasinet «Siste SKUP» er et produkt det legges mye tid og krefter i. 

Avisen har vært en viktig del av opplevelsen og innsalget av innholdet på 

konferansen overfor deltakerne. I tillegg til fyldig programomtale, har 

redaksjonen hvert år laget artikler som enten handler om programposter, eller 

står godt på egne ben som reportasjestoff rundt temaet gravende journalistikk. 

 

Jan Gunnar Furuly var ansvarlig redaktør, mens redaktør Anne Skalleberg Gjerde 

og designer Alexander Prestmo ledet redaksjonen av journaliststudenter. 

Redaksjonen deltok også som medarbeidere på konferansen og bidro til å fylle 

SKUPs nettsider med løpende rapportering fra konferansen. 

 

SKUP betalte også i 2017 trykkingen av magasinet selv etter at det har vært 

umulig å få til avtale om gratis trykking med noe mediekonsern de siste årene. 

Styret valgte å ikke selge støtteannonser siden en rekke mediebedrifter og 

organisasjoner allerede hadde bidratt økonomisk til SKUP i kriseåret.  

SKUP og IJs graveskole  

Graveskolen ble som vanlig gjennomført i samarbeid med Institutt for 

Journalistikk. Ståle de Lange Kofoed og Ola Haram sto for gjennomføringen og 

drift av skolen.  

 

30 journalister deltok på graveskolen, mot 17 i 2016. Dermed var det en svært 

gledelig og stor økning etter flere år med nedgang i deltakertallet. 

Data-SKUP 2017 

Lørdag 28. oktober ble Data-SKUP arrangert i lokalene til NRK Kompetanse på 

Marienlyst. Data-SKUP har for alvor etablert seg som en attraktiv konferanse. 

For første gang var det venteliste for å delta på den fulltegnede konferansen. 



 

Data-SKUP inneholdt 30 timer med undervisning i datajournalistikk og samlet 

113 deltakere, av disse var 94 betalende. Konferansen var bygget opp rundt 

disse elementene: Elementært, jobbing med databaser, søketeknikker, 

datasikkerhet, tekstanalyse og inspirasjon. 

 

Fritt Ord støttet arrangementet med 60.000 kroner, et beløp som ble brukt til å 

betale reise og opphold for noen av verdens beste lærere i datajournalistikk. 

 

For andre gang ble Dataskup-prisen delt ut, og den gikk til Dagbladets Eiliv Frich 

Flydal, Vegard Venli og Ola Strømman for prosjektet «Søppelkrisa». 

 

Juryen besto av Helena Bengtsson fra Guardian, Nils Mulvad fra Kaas & Mulvad i 

Danmark og Brigitte Alfter fra Journalismfund.eu. Prisen på 50.000 kroner er 

finansiert av Dagbladets stiftelse. 

 

I 2018 vil Data-SKUP bli arrangert 27. oktober i konferanselokalene til OsloMet. 

Bli med SKUP og STUP til NICAR 

SKUP har siden 2014 arrangert reiser til den amerikanske datakonferansen 

NICAR, med John Bones som programansvarlig og reiseleder, og med støtte fra 

Studiepermisjonsordningen. 

 

Årets kurs ble arrangert i New York og Chicago i perioden 4.–11. mars. I New 

York ble det arrangert fire bedriftsbesøk: 

 

● I NBC News ble vi møtt av Senior Investigative Editor Andrew W. Lehren 

og to journalister, og det ble også gitt en omvisning i mediehuset. 

● I The New York Times var var datajournalisten Robert Gebeloff som var 

vertskap. Ellers ga Agustin Armendariz, Natasha Singer, Josh Helly, 

Amanda Cox og Danielle Ivory en praktisk innføring i hva de jobbet med. 

Disse kom henholdsvis fra datateamet, grafikk, utenriks og innenriks. 

● I The Wall Street Journal var det lederen av datateamet Tom McGinty som 

møtte gruppen og beskrev hvordan WSJ jobber med undersøkende 

datajournalistikk. 

● I ProPublica orienterte sjefredaktør Stephen Engelberg og Claudia Milne 

om arbeidet. 

 

NICAR ble arrangert i Chicago, og der var det to bedriftsbesøk: 

 



● I Chicago Tribune var datajournalisten Jennifer Smith Richards vertskapet 

og sørget for at kursdeltakerne fikk møte de mest sentrale personene 

innen datajournalistikk og undersøkende journalistikk, blant andre 

graveveteranen David Jackson. 

● I Chicago Reporter var det dataredaktør Matt Kiefer som ledet kursets 

møte med redaksjonen. 

 

Torsdag, fredag og lørdag under NICAR-konferansen ble det arrangert 

lunsjmøter med disse personene: 

 

● Doug Haddix, Excecutive Director i IRE. 

● Denise Malan, Senior Training Director IRE. 

● John Perry, datajournalist i The Atlanta Journal-Constitution. 

● Margot Williams, ressearcher i The Intercept. 

● Sandhya Kambhampati, dataredaktør ved ProPublicas Illionois-kontor. 

● Ben Welsh, dataredaktør i Los Angeles Times. 

 

Disse møtene med ledende redaktører i USA er svært viktige for SKUP. Bones´ 

store nettverk kommer svært godt med når vi skal booke foredragsholdere til 

SKUP og Data-SKUP.  

Samarbeid 

SKUP er en attraktiv samarbeidspartner og blir stadig kontaktet med forslag om 

nye samarbeid. Dette må hele tiden vurderes opp mot ressurssituasjonen i 

sekretariatet og organisasjonen for øvrig. 

 

I 2017 har SKUP blant annet fått tilbud om samarbeid med Klima- og 

miljødepartementet om et stipend for undersøkende journalistikk på regnskogen. 

Dette sa styret nei til med begrunnelse i ressurssituasjonen. SKUP har også hatt 

samtaler med Föreningen Grävande Journalister (FGJ) om en felles nordisk 

konferanse for datajournalistikk. Et slikt samarbeid er foreløpig lagt på is. 

 

SKUP har i 2017 innledet et samarbeid med Universitetet i Bergen, som skal 

opprette et senter for undersøkende journalistikk i løpet av 2018. 

Masterstudentene ved journalistutdanningen i Bergen har bidratt til å lage 

innhold for skup.no.  



Media og markedsføring 

SKUP ble langt mindre omtalt i media i 2017 enn 2016. Dette skyldtes at krisen i 

forbindelse med saken mot tidligere daglig leder hadde lagt seg. 

 

I 2017 har SKUP i stor grad benyttet sosiale medier for å nå ut med 

konferanseprogram, nyheter etc. Vi har hyppig delt artikler og andre 

oppdateringer fra skup.no på Facebook og Twitter, noe som ser ut til å ha hatt 

en positiv effekt.  

 

I skrivende stund har stiftelsens side på Facebook passert 3800 «Likes». Det er 

en vekst på ti prosent det siste året. På Twitter har @skup_norge i underkant av 

1400 følgere. Styret tror SKUP har et stort potensial i sosiale medier, og vil 

forsøke å jobbe med dette i tiden fremover.  

Regionale konferanser 

SKUP-styret var i 2017 representert på Hellkonferansen ved Marianne Tønset og 

Svarte Natta ved Kristoffer Egeberg. 

 

Egeberg skulle også deltatt på Sommerkonferansen i Stavanger, men den ble 

avlyst på grunn av dårlig påmelding. Gull & Gråstein kolliderte beklageligvis med 

Data-SKUP i 2017. Styret vil framover forsøke å unngå at våre konferanser 

kolliderer med de regionale konferansene. 

Nordisk representasjon 

Den svenske Gräv-konferansen ble nok en gang avholdt samme helg som SKUP i 

2017. Derfor deltok ingen fra SKUP der. Det samme er dessverre tilfelle for 

2018. 

 

SKUP-sekretariatet har sendt en oversikt over planlagte datoer for SKUP de tre 

kommende årene til FGJ. Det har også vært samtaler mellom de to 

organisasjonene om viktigheten av å unngå at konferansene kolliderer. 

Internasjonal representasjon 

Styreleder Skiphamn, nestleder Åsebø, styremedlem Sæbø og sekretariatsleder 

Bones deltok på GIJC i Johannesburg. Skiphamn og Åsebø fikk sine reiseutgifter 

dekket av arbeidsgiverne, mens SKUP betalte for Sæbø og Bones. De hadde et 

spesielt ansvar for de 62 stipendiatene fra 34 land som SKUP hadde fått til 

konferansen. 

 

Sekretariatsleder Bones deltok på Dataharvest i Mechelen i mai. Han underviste i 

datajournalistikk og fikk reisen betalt av arrangøren. 



 

Bones deltok også på NICAR i Jacksonville/New York som kursleder betalt av STUP, 

og på Barents Press i Moskva og Arkhangelsk, betalt av Barents Press. 

Økonomi 

SKUPs regnskap viser et samlet overskudd på 226 235 kroner for regnskapsåret 

2017. 

 

Inntekter 

De totale inntektene i 2017 var kroner 5 016 799, noe som var omtrent som i 

2016. I 2016 hadde stiftelsen hadde en ekstraordinær inntekt på drøyt 711 600 

kroner. Dette var økonomisk nødhjelp fra våre samarbeidspartnere, donorer og 

SKUP-venner for å redde stiftelsens økonomi. I 2017 hadde SKUP en 

ekstraordinær inntekt på 949 289 kroner i stipendmidler til GIJC fra UD.  

 

Utgifter 

De totale utgiftene var på kroner 4 790 564. Over halvparten av dette knytter 

seg til betaling av den samlede hotellregningen for SKUP-konferansen i 

Tønsberg. 

 

Lønnskostnaden for 2017 utgjør kroner 497 182 kroner. Sekretariatsleder har i 

halv stilling hatt en årslønn på 270 835 kroner. 

 

I tillegg til personalkostnader og lønn, har regnskapsfører ført blant annet reiser 

for utenlandske foredragsholdere, bevertning for alle deltakere på Data-SKUP og 

utgifter til styrets arbeidshelg på Elverum på denne posten. Det vil bli ryddet opp 

i regnskapsføringen i 2018.  

 

Egenkapital 

Ved inngangen til 2018 var egenkapitalen på kroner 965 897, mot kroner 730 

483 kroner ved forrige årsskifte.  

 

Deltakeravgift 

Deltakeravgiften på SKUP var i 2017 på 2900 kroner, det samme som i 2016. Da 

ble avgiften økt med 100 kroner etter to års stillstand. SKUP har en klar 

målsetting om å holde deltakeravgiften så lav som mulig, slik at flest mulig kan 

delta. Samtidig er det viktig at prisen øker i tråd med kostnadsøkningen. 

Tilsvarende konferanser har høyere deltakeravgifter enn SKUP, og styret vil 

vurdere en prisøkning i 2018. 

 

På Data-SKUP var deltakeravgiften 1500 kroner, inkludert festmiddag på 

kvelden. Også det er en svært lav pris sammenlignet med tilsvarende kurs. Med 

en avtale om gratis leie av lokaler hos OsloMet, kan deltakeravgiften i 2018 

fortsatt holdes nede, men styret må vurdere å øke inntektene også her.  



 

Støttespillere 

SKUPs viktigste økonomiske bidragsytere gjennom mange år har vært Norsk 

Journalistlag, Retriever, Norsk Redaktørforening og Stiftelsen Fritt Ord. I 2017 

var også Bibliotekvederlagsfondet – Pressens Faglitteraturfond, Norsk faglitterær 

forfatter- og oversetterforening en velkommen bidragsyter. 

 

SKUP videreførte i 2017 samarbeidet med Schibsted om studentstipender. I alt 

ble det satt av 50 000 kroner, som dekket ti stipender. Avtalen, som ble 

videreført i 2018, har sørget for en unik rekruttering blant studenter til SKUP-

bevegelsen. 

 

SKUP er helt avhengig av det store engasjementet og dugnadsarbeidet knyttet 

til SKUP. Det er avgjørende at redaksjonene også i fremtiden sender sine 

medarbeidere på konferansen, og at styremedlemmer får rom til å jobbe med 

programmet. 

 

Stiftelsen er avhengig av å kompensere økte faste utgifter med økte inntekter. 

Regnskapet legges frem med forutsetning om videre drift.  

 

 

 

Tønsberg, 13. april 2018 

 

Styret i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) 

 

 

__________________ 

    Silje S. Skiphamn 

       (Styreleder) 

 

 

___________  _________________  ______________ 

Synnøve Åsebø        Anne Skalleberg Gjerde  Marianne Tønset 

(Nestleder)       (Styremedlem)       (Styremedlem) 

 

 

____________  _________________       _______________ 

   Eirik Veum       Eiliv Frich Flydal              Lillian Vambheim 

(Styremedlem)       (Styremedlem)       (Styremedlem) 

 

 

_____________  _________________    _______________ 

Eystein Røssum  Jens Christian Nørve     Ina Gundersen 

 (Styremedlem)      (Styremedlem)        (Styremedlem) 



 

 

 

________________  __________________    _________________ 

Maren Sæbø      Connie Bentzrud       Maria Hasselgård     

   (Styremedlem)     (Styremedlem)                (Styremedlem) 

 

 

______________       ____________________ 

Kristoffer Egeberg      Yohei Shanmugaratnam 

(Styremedlem)      (Styremedlem) 

  


