For behandling på SKUPs
årsmøte
4. juni 2020
Sak 4: Styrets beretning 2019
Visjon og målsetting
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (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, og det
ble vedtatt en handlingsplan for perioden 2018–2020 på årsmøtet i 2018.
Det er årsmøtet som rettleder styret i hva som bør prioriteres. SKUP
opprettholdes som stiftelse, og hovedoppgaven er fortsatt å arrangere årlige
journalistfaglige konferanser med fokus på undersøkende metoder.

SKUP-familien
SKUP-konferansen ble arrangert for 30. gang i 2019. Stiftelsen har i denne
perioden utviklet seg til å bli en profesjonell arrangør av journalistfaglige
konferanser. Våre arrangementer høster lovord både fra norske deltakere og
utenlandske foredragsholdere som vi inviterer. SKUPs gode navn og rykte gjør
det lett for oss å få topp fagfolk til å stille opp gratis på konferansene våre.
I løpet av de 30 årene SKUP-konferansen har blitt arrangert, har redaksjonenes
fokus på undersøkende journalistikk i Norge økt betraktelig. SKUPs
dugnadskultur, med raus deling av metoder og erfaringer fra prosjekter i inn- og
utland, har ført til langt bedre kvalitet på gravejournalistikken i Norge.
SKUP er en meget attraktiv samarbeidspartner for andre organisasjoner både i
og utenfor pressen. Vi får stadig spørsmål om samarbeid, enten det er
debattmøter, konferanser, seminarer, foredrag eller annet.
Alle de styrende organer i SKUP er basert på frivillig og ubetalt innsats. De
valgte organene består av styret, rådet, kontrollkomiteen og valgkomiteen.
Sekretariatet har i denne årsmøteperioden vært bemannet med en daglig leder i
60 prosent stilling. Regnskapsføringen håndteres av Azets Insight AS.
I april 2016 ble det avdekket økonomisk mislighold i stiftelsen. Dette ble delvis
innrømmet av vår tidligere sekretariatsleder i forbindelse med revisjonen av
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årsregnskapet for 2015. Saken ble anmeldt i april 2016, men kom først opp for
retten i oktober 2019. Den tidligere sekretariatslederen ble da dømt til 60 timers
samfunnsstraff for grovt underslag av 73 000 kroner fra stiftelsen.

SKUP-styret
SKUP-styret består av 15 personer. Styrets primæroppgave er å planlegge,
organisere og arrangere SKUP-konferansen og Data-SKUP, samt drifte og være
talspersoner for stiftelsen. I tillegg utføres en del administrative oppgaver av
styremedlemmer. Styret velges av årsmøtet.
Årsmøtet 2019 valgte følgende personer til styret:
● Leder: Silje Sjursen Skiphamn, Faktisk.no (valgt for ett år)
● Nestleder: Synnøve Åsebø, VG (valgt for ett år)
● Økonomiansvarlig: Shazia Majid, VG (valgt for ett år)
●
●
●
●
●
●
●
●

Fredrik Kirkevold, TV 2 (NY valgt for to år)
Kristoffer Rønneberg, Aftenposten (NY valgt for to år)
Kristoffer Egeberg, Faktisk.no (valgt for to år)
Eystein Røssum, Bergens Tidende (valgt for to år)
Connie Bentzrud, Fædrelandsvennen (valgt for to år)
Ingerid Salvesen, frilanser (valgt for to år)
Marcus Husby, Dagens Næringsliv (NY valgt for ett år som vikar for Anne
Skalleberg Gjerde)
Nina Selbo Torset, Aftenposten (NY valgt for ett år)

Ikke på valg:
● Maren Sæbø, frilans
● Maria Hasselgård, NRK
● Marianne Tønset, Adresseavisen
● Eiliv Frich Flydal, Dagbladet
I januar 2020 ble det gjort to endringer i styret. Shazia Majid og Ingerid
Salvesen fikk begge innvilget permisjon fram til sommeren. Inn som vikarer
valgte SKUPs råd:
● Jonas Alsaker Vikan (Adresseavisen)
● Nicolai Delebekk (Dagbladet)
Styret har hatt 13 møter i årsmøteperioden, inkludert en helgesamling på
Koster. Tre av møtene har vært heldagsmøter. Møtene har vært avholdt i
lokalene til VG/Aftenposten og digitalt som følge av koronaviruset.
Styrets aktivitet ble svært påvirket viruset, som førte til at SKUP-konferansen i
2020 måtte avlyses. Styret orienterer årsmøtet om avlysningen i en egen sak.
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Som de foregående årene har det vært en utfordring å samle hele styret til
styremøter. Denne årsmøteperioden har den gjennomsnittlige
oppmøteprosenten vært på 81 prosent. Det er en gledelig oppgang fra 76
prosent fra forrige årsmøteperiode. 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
møtene. Møtene er i hovedsak benyttet til behandling av styresaker, idédrodling
og konferanseplanlegging. Det er en forutsetning at styremedlemmene har en
løpende dialog med sekretariatsleder om arbeidsoppgavene de har påtatt seg.
Styret har i årsmøteperioden hatt tre styremedlemmer med betydelig
reisevirksomhet knyttet til sin deltakelse: Marianne Tønset fra Trondheim,
Connie Bentzrud fra Kristiansand og Eystein Røssum fra Bergen. SKUP skylder
Adresseavisen, Fevennen og BT en stor takk for at de dekker alle reiseutgifter og
gir permisjon til sine medarbeidere.
En stor takk også til arbeidsgiverne til de andre styremedlemmene. De legger til
rette for at SKUP fortsatt kan være en dugnad, og 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.
Årsmøtet 2019 valgte disse til SKUPs råd:
● Leder: Arne Jensen, Norsk Redaktørforening (valgt for ett år)
● Nestleder: Gøril Engesvik, Trønder-Avisa (valgt for ett år)
● Stein Sneve, Avisa Nordland (valgt for to år)
● Jan Gunnar Furuly, Aftenposten (valgt for to år)
● Ingvild Rugland, Bergens Tidende (valgt for to år)
● Helje Solberg, NRK (valgt for to år)
● Une Bratberg, Vårt Land (valgt for ett år)
Ikke på valg:
● Ståle Hansen, NRK
● Eirik Veum, NRK
Varamedlemmer:
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●
●

Trond Idås, NJ (ikke på valg)
Ole Petter Pedersen, Teknisk Ukeblad (valgt for to år)

SKUPs råd har hatt ett møte med styret i årsmøteperioden. Rådet ble da
orientert om stiftelsens virksomhet. I tillegg har rådets leder ved flere
anledninger bistått SKUP-ledelsen, og rådet skal bistå styret med å utarbeide et
forslag til plan for å øke stiftelsens inntekter.

Kontrollkomiteen
Årsmøtet 2019 valgte disse til kontrollkomiteen:
● Leder: Karine Østtveit, Dagbladet (valgt for ett år)
● Fritz Leo Breivik, Universitetet i Nordland (ikke på valg)
● Bjørn Bore, Vårt Land (NY valgt for to 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 styremedlemmer og deres arbeidsgivere
om hva vervet innebærer av tid og utgifter.
Årsmøtet 2019 valgte:
● Leder: Amund Trellevik, High North News (valgt for ett år)
● Britt Sofie Hestvik, Kommunal Rapport (valgt for ett år)
● Lillian Vambheim, Aftenposten (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 2018, som ble premiert på SKUP 2019,
besto av:
● Leder Bernt Olufsen
● Bente Kalsnes (OsloMet)
● Vibeke Haug (NRK)
● Bjørn Sæbø (Rogalands Avis)
● Linn Kongsli Hillestad (Dagbladet)
● Geir Terje Ruud (NTB)
● Janne Birgitte Prestvold (Fevennen)
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Styret er svært takknemlig for den omfattende og tidkrevende jobben juryen la
ned i vurderingen av de 44 prosjektene som ble meldt på kampen om
SKUP-prisen 2019.
I løpet av årsmøteperioden har to av juryens medlemmer trukket seg. De oppgir
flytting til utlandet og arbeidssituasjon som årsaker til at de ikke lenger har
mulighet til å sitte i juryen. Styret har valgt følgende nye medlemmer i juryen:
● Sun Heidi Sæbø (Morgenbladet) for Linn Kongsli Hillestad
● Niklas Lysvåg (TV 2) for Bjørn Sæbø

Sekretariatet
John Bones har vært fast ansatt som sekretariatsleder i 60 prosent stilling i hele
årsmøteperioden. Styret ser et klart behov for å utvide stillingen siden SKUPs
virksomhet blir stadig mer omfattende. Det er satt i gang et arbeid for å øke
stiftelsens inntekter for å gjøre dette mulig.
Data-SKUP har blitt et fast arrangement hver høst. Det innebærer at vi har en
ekstra konferanse å planlegge hvert år. I tillegg forsøker styret å si ja til så
mange invitasjoner om samarbeid med andre organisasjoner som mulig. Dette
begrenses imidlertid av kapasiteten i sekretariatet.
Også for det internasjonale arbeidet vil en større stillingsbrøk for
sekretariatslederen være avgjørende. SKUP har i årsmøteperioden mottatt to
millioner kroner i støtte fra Utenriksdepartementet til dette arbeidet. Noe av
midlene har gått til å lønne sekretariatsleder for ekstra arbeid i forbindelse med
dette.
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.
Det er styret ved styreleder som er sekretariatsleders arbeidsgiver. Styreleder
og sekretariatsleder har hatt ukentlige møter og utstrakt kontakt på telefon og
epost.
SKUP har i årsmøteperioden hatt kontor hos Norsk Presseforbund/Norsk
Redaktørforening, hvor vi har en leiekontrakt som løper frem til 1. kvartal 2021.
Da vil SKUP sammen med en rekke andre medieorganisasjoner, flytte til
Pressens Hus.
Pressens Hus skal ligge i Skippergata 22–26, og andre leietakere er
Presseforbundet, Redaktørforeningen, NTB, MBL, LLA, Fagpressen, IJ, NJ, Norsk
lokalradioforbund og Faktisk.no. Det er av avgjørende betydning for SKUP å pleie
nær kontakt med de andre presseorganisasjonene for å kunne lage relevante
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konferanser og knytte nettverk. I tillegg er det viktig for sekretariatsleder å ha
et faglig fellesskap i arbeidshverdagen.
I Pressens Hus vil SKUP få tilgang på ulike kurs- og møterom, noe som kan gjøre
det enklere å arrangere workshops eller kurs utenom de faste konferansene. I
tillegg vil SKUP kunne arrangere styremøter uten å være avhengig av at
styremedlemmer har tilgang på store nok møterom på arbeidsplassen.
SKUP har betalt en uvanlig lav leiepris på bare 24 000 kroner i året hos
Presseforbundet/Redaktørforeningen. Leieprisen vil bli langt høyere i Pressens
Hus. SKUP har inngått en kontrakt med en årlig leiepris på 118 272 kroner med
en leietid på fem år og opsjon på fem år til med samme vilkår.
Den økte husleien sammen med økning i stillingsbrøk for sekretariatsleder fra 60
til 100 prosent, tilsier et behov for å øke inntektene med rundt 400 000 kroner i
året. Rådet skal bistå styret med en plan for å øke stiftelsens inntekter.

SKUP 2019
675 personer deltok på konferansen i 2019. Dette var det høyeste antallet
noensinne. Av disse var 591 betalende deltakere, mens de øvrige var
foredragsholdere, inviterte gjester og stab.
SKUP skal handle om journalistikk og undersøkende metode. Styret har derfor
de siste årene hatt større fokus på praktiske kurs enn på paneldebatter. På
åpningssesjonen hadde vi Hatice Cengiz, forloveden til Jamal Khashoggi som ble
drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Det ga deltakerne en viktig
påminnelse om hvor viktig og farlig undersøkende journalistikk kan være.
Kurs og opplæring i bruk av digitale verktøy har blitt en viktig del av SKUP.
Foruten pakken på hele 16 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.
På SKUP 2019 hadde vi også et eget spor i graveledelse, som ble overraskende
populært. Over 100 deltagere kunne lære av erfarne graveledere som Arve
Bartnes i NRK, Anders Sooth Knudsen i VG og Gry Egenes i DN. Konferansen
hadde ellers et omfattende spor for hverdagsgraving, inkludert kurs i intervjuog hersketeknikk, slik graver du alene, innsyn og organisering av
graveprosjekter.
SKUP har videreført det gode samarbeidet med tekniker Alexander Ziegler og
hans stab i Cue AS. Konferansen avvikles med høy teknisk kvalitet. SKUP vil
rette en stor takk til Erlend Våge i TV 2 som sto for regien i Oseberg gjennom
hele konferansen.
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Komiker Martin Beyer-Olsen var konferansier under prismiddagen. Hans
opptreden ble godt mottatt blant deltakerne.
Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at SKUP-konferansen holder en svært
høy standard. I 2019 ga 79 prosent av dem som svarte på evalueringen
karakteren 5 eller 6. Det tilsvarende tallet for 2018 var 78 prosent. Styret anser
dette som et svært godt resultat og merker seg at lista er lagt høyt for
kommende konferanser.
Styret inngikk i 2018 en ny treårig intensjonsavtale med Quality Hotel Tønsberg
om SKUP-konferansen.

IR-prisen
Internasjonal Reporters pris for fremragende utenriksjournalistikk ble delt ut
under festmiddagen lørdag. Vinner var Dagbladets Gunnar Thorenfeldt, Siri
Gedde-Dahl, Leif Stang, Ola Strømman, Hans Arne Vedlog, Tomm W.
Christiansen, Øistein Norum Monsen, Audra Girijote og Janis Zvers for
«Krabbekrigens ofre».
Det ble utdelt tre diplomer:
1. Eskil Engdal og Andre Liohn (DN) for «Landet som kollapset»
2. Amund Bakke Foss, Ingeborg Huse Amundsen og Harald Henden (VG) for
deres dekning av Jemen
3. Tor Arne Andreassen, Afshin Ismaeli og Torstein Ringnes (Aftenposten) for
«Kalifatet kollapser)

SKUP-prisen
SKUP-prisen for prosjekter som ble publisert i 2018, gikk til Dagens Næringslivs
Kjetil Sæter og Markus Tobiassen for «Tidal-saken».
Det ble delt ut fire diplomer:
1. «Tolga-saken» av Frank V. Haugsbø, Maria Mikkelsen og Mona Grivi
Norman (VG)
2. «Stortingsregnskapene» av Henning Carr Ekroll og Carl Alfred Dahl
(Aftenposten)
3. «Tjøme-saken» av Emira Holmøy og Morten Wang (Tønsbergs Blad)
4. «Gjengen ingen klarte å stoppe» av Bjørnar Tommelstad og Ronny Berg (VG)

«Siste SKUP»
Konferansemagasinet «Siste SKUP» har tidligere blitt trykket på papir og delt ut
på konferansen. I 2018 ble magasinet heldigitalt, og SKUP fortsatte å publisere
utelukkende på nett i 2019.
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I likhet med i 2018, hadde SKUP også i 2019 et fruktbart samarbeid med
journalistutdanningen ved Universitetet i Bergen om «Siste SKUP». Studenter
ved utdanningen leverte saker både før konferansen og dekket den underveis.
Journalist i VG, Lone Lohne, ledet studentenes arbeid under konferansen.

SKUP og IJs graveskole
Graveskolen ble som vanlig gjennomført i samarbeid med Institutt for
Journalistikk. Ståle de Lange Kofoed, Ola Haram og Kristoffer Egeberg sto for
gjennomføringen og drift av skolen.
40 journalister deltok på graveskolen, mot 32 i 2018. Særlig distriktskontorene
til NRK bidro med mange deltakere. Graveskolen ble en gedigen suksess. Hele
50 prosent av de 32 som svarte på evalueringen ga høyeste karakter, mens
resten ga nest høyeste karakter.

Data-SKUP 2019
Deltagerantallet fortsetter å øke, og i år var det 235 påmeldte, hvorav 196
betalende. Også antall sesjoner øker, og i 2019 var det 48 sesjoner og en
hackaton.
Fjorårets nyskapning var bransjetreffet, som SKUP gjør i samarbeid med MBL.
Det akademiske sporet, der samarbeidspartneren er OsloMet, ble utvidet fra året
før, og for øvrig var konferansen bygget opp rundt disse elementene:
grunnleggende, avansert, inspirasjon, visualisering, sikkerhet og søk.
Fritt Ord støttet arrangementet med 70.000 kroner, et beløp som ble brukt til å
betale reise og opphold for noen av verdens beste lærere i datajournalistikk.
MBL støttet arrangementet med 100.000 kroner, et beløp som ble brukt til å
utvikle bransjetreffet.
For fjerde gang ble Dataskup-prisen delt ut. Den gikk til Dagbladets Gunnar
Thorenfeldt, Siri Gedde-Dahl, Leif Stang, Ola Strømman og Øistein Norum
Monsen for «Krabbekrigens ofre».
Det ble også delt ut to diplomer:
1. Aftenpostens Henning Carr Ekroll, Carl Alfred Dahl og Fredrik
Hager-Thoresen for «Stortingsregnskapene».
2. VGs Ronny Berg og Bjørnar Tommelstad for «Young Bloods».

Juryen bestod av Helena Bengtsson fra SvT, Nils Mulvad fra Kaas & Mulvad i
Danmark og Brigitte Alfter fra Journalismfund.eu. Prisen på 50.000 kroner er
finansiert av Dagbladets Stiftelse.
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Bli med SKUP og STUP til NICAR
For syvende år på rad organiserte John Bones Stup-reise knyttet opp mot
NICAR-konferansen. Årets konferanse var i New Orleans, og kurset tilbragte
noen dager i New York før konferansen startet.
Der ble det arrangert bedriftsbesøk i NBC News, New York Times og ProPublica. I
New Orleans besøkte kurset TV-stasjonen Fox 8, nyhetsbyrået Associated Press
og regionavisen The Advocate.
Hver dag under konferansen ble det arrangert lunsjmøter, og årets møter var
med journalister og redaktører i Los Angeles Times, KNBC, Reuters, Wall Street
Journal og The Investigative Reporting Workshop.

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.
Blant invitasjonene om samarbeid som styret har sagt ja til er:
●

●

●

●

Global Fact 2020. The International Fact-Checking Network arrangerer
hvert år en verdensomspennende konferanse for faktasjekkere. I 2020
skulle konferansen blitt arrangert i Oslo, men den ble avlyst som følge av
koronaviruset. SKUP har sagt ja til å være medarrangør sammen med
Faktisk.no, IJ og OsloMet.
Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen.
SKUP har løpende kontakt med senteret og bistår med innspill og SKUPs
nettverk på forespørsel. Studentene ved SUJO produserer redaksjonelt
stoff til skup.no.
Folkemøte i Tønsberg før SKUP. Vestfold, Telemark og Buskerud
Redaktørforening og Vestfold Journalistlag skulle torsdagen før SKUP
arrangert et folkemøte om undersøkende journalistikk i Tønsberg, men det
ble avlyst. SKUP hadde ansvar for å skaffe foredragsholdere.
Søknad om forskningsmidler til forskningsgruppen Media krig og konflikt
ved Oslo Met. SKUP har sagt ja til å bli med på en søknad til Norges
forskningsråd om midler til prosjekt knyttet til digitale verktøy i
gravejournalistikk.

Media og markedsføring
SKUP ble lite omtalt i media i 2019. Størst medieomtale fikk utdelingen av
SKUP-prisen og rettssaken mot tidligere daglig leder.
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I 2019 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.
SKUP har over 4200 følgere på Facebook, og neste 1500 følgere på Twitter.
Styret tror SKUP har et stort potensial i sosiale medier, og vil forsøke å jobbe
med dette i tiden fremover.

Internasjonalt arbeid
Utenriksdepartementet bevilget to millioner kroner til SKUP for å støtte
undersøkende journalistikk i Asia, Midt-Østen og Afrika. Midlene er brukt på
følgende måte:
● Stipender til 59 journalister og redaktører for å delta på Global
Investigative Journalism Conference (GIJC) i Hamburg.
● Finansiering av reiser for foredragsholdere og deltagere på African
Investigative Journalism Conference (AIJC) i Johannesburg.
● Finansiering av kurs i verifikasjon på Arab Reporters for Investigative
Journalism (ARIJ) i Amman.
● Masterclass i verifikasjon og korrupsjonsjakt for 14 journalister og
redaktører i forkant av SKUP-konferansen. Alt var ferdig planlagt da SKUP
ble pålagt å avlyse årets konferanse.
Det er usikkerhet knyttet til om SKUP vil kunne få midler fra UD framover. Styret
jobber nå med å få en avklaring på dette.

Norske konferanser
SKUP-styret var i 2019 representert på følgende norske konferanser som
deltakere, foredragsholdere eller arrangører:
● Svarte natta
● Fortellingens kraft
● Hustri
● Mediedagene
● Gull & Gråstein

Nordisk representasjon
For første gang på flere år ble ikke den svenske Gräv-konferansen avholdt
samme helg som SKUP i 2019. Vi hadde derfor mulighet til å delta med to
representanter fra SKUP-styret.
Vi har sendt over datoer for kommende SKUP-konferanser i håp om å unngå
kollisjon også fremover. Det samme gjelder for den danske gravekonferansen,
som ofte har krasjet med Data-SKUP.

10

SKUP-styret har vært representert på følgende nordiske konferanser i 2018 som
deltakere eller foredragsholdere:
● Gräv (Sverige)
● FUJ-konferansen (Danmark)

Internasjonal representasjon
SKUP-styret har vært representert på følgende konferanser utenfor Norden i
2019 som deltakere eller foredragsholdere:
● NICAR (USA)
● IRE (USA)
● EIJC & DataHarvest (Belgia)
● ARIJ (Jordan)
● AIJC (Sør-Afrika)
● Global Fact 6 (Sør-Afrika)
Deltagelse på de fleste konferansene ble betalt av styremedlemmenes
arbeidsgivere, arrangør eller UD-midler. SKUP har betalt deltagelse for én person
på tre konferanser.

Økonomi
SKUPs regnskap viser et samlet overskudd på kroner 394 566 for regnskapsåret
2019. Det er en økning fra kroner 203 678 året før.
Inntekter
Driftsinntekter i 2019 var kroner 4 610 757, hvorav kroner 1 552 920 var støtte
fra Utenriksdepartementet til GIJC. I 2018 lå inntektene på kroner 4 876 312.
Kostnader
Samlede kostnader i 2019 var på kroner 4 216 191. I 2018 lå utgiftene på
kroner 4 697 289.
Av de samlede utgiftene i 2019 var kroner 1 199 074 knyttet til
SKUP-konferansen, mens kroner 1 532 490 var knyttet til GIJC. Lønnskostnaden
utgjorde kroner 457 099.
Egenkapital
Ved inngangen til 2020 var egenkapitalen på kroner 1 597 807, mot kroner 1
169 575 året før.
Deltakeravgift
Deltakeravgiften på SKUP var i 2019 på 3200 kroner, en økning fra 2900 kroner
året før.
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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 framover måtte vurdere om høyere deltakeravgift er det som
skal til for å øke inntekten til SKUP.
På Data-SKUP var deltakeravgiften 1900 kroner for ordinære deltakere og 1100
kroner for studenter, inkludert festmiddag på kvelden. Prisen ble satt opp fra
1800 kroner i 2018.
Støttespillere
SKUPs viktigste økonomiske bidragsytere gjennom de siste årene har vært Norsk
Journalistlag, Retriever, Norsk Redaktørforening, Pressens Faglitteraturfond og
Stiftelsen Fritt Ord. I 2019 kom også Mediebedriftenes Landsforening (MBL) med
som bidragsyter.
SKUP videreførte i 2019 samarbeidet med Schibsted om studentstipender. I alt
ble det satt av 50 000 kroner, som dekket ti stipender. Avtalen har sørget for en
unik rekruttering blant studenter til SKUP-bevegelsen.
SKUP er helt avhengig av det store engasjementet og dugnadsarbeidet knyttet
til konferansene og stiftelsens øvrige arbeid. Det er helt 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.

Oslo, 4. juni 2020
Styret i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

__________________
Silje S. Skiphamn
(Styreleder)

___________
Synnøve Åsebø
(Nestleder)

_________________
Marcus Husby
(Styremedlem)

______________
Marianne Tønset
(Styremedlem)
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____________
Nicolai Eggen Delebekk
(Styremedlem)

_________________
Eiliv Frich Flydal
(Styremedlem)

_______________
Jonas Alsaker Vikan
(Styremedlem)

_____________
Eystein Røssum
(Styremedlem)

_________________
Fredrik Kirkevold
(Styremedlem)

_______________
Nina Selbo Torset
(Styremedlem)

________________
Maren Sæbø
(Styremedlem)

__________________
Connie Bentzrud
(Styremedlem)

_________________
Maria Hasselgård
(Styremedlem)

______________
Kristoffer Egeberg
(Styremedlem)

____________________
Kristoffer Rønneberg
(Styremedlem)
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