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PROTOKOLL
S-sak 126

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 14 2013-2015

Vedtak:

Protokollen godkjennes

S-sak 127

IOGTs årsmelding 2013-2014
Forslag til årsmelding er tidligere sendt ut til sentralstyret og ansatte for
tilbakemelding. Styret gikk gjennom meldingen og ga sine kommentarer.

Vedtak:

Årsmelding for 2013-2014 godkjennes med de kommentarene som kom under
møtet.

S-sak 128

Forslag til landsmøtet 2015 om funksjonærer, komitemedlemmer
Saken har vært behandlet i AU
Ordstyrere: Martin Strand og Elna Nilsen
Protokollførere: Trude Sletteberg og Houda Zammali
Tellekorps: Jan Tore Evensen, Odd-Kjell Ingvaldsen, Roald Heggernes, Mirjeta Emini
Protokollunderskrivere: Svein Sæterdal, Pål Christian Roland
Redaksjonskomité: Sofia Hallbert, Peggy Fluge, Trine Kielland, Roar Olsen, Johannes
Samstad, Nils Johan Garnes. Sekretær: Jan Tore Evensen
Resolusjonskomité: Eivind Jahren, Berit Concha, Trond Aasland

Fullmaktskommité: Berit Langseid, Ida Braaten

Vedtak:

Forslag til funksjonærer og komitemedlemmer fremmes for landsmøtet 2015

S-sak 129

Fordeling av fremlegg av landsmøtesaker
Årsmelding: Hanne Gade Ringdal
Lovendringsforslag: Nils Johan Garnes
Regnskap og budsjett: Sonja Jacobsen
Arbeidsplan: Hanne Gade Ringdal
Resolusjoner: Eivind Jahren

Vedtak:

Forslaget til fordeling av fremlegging av landsmøtesaker vedtas.

S-sak 130

Regelverk for valg av ansattes representant i IOGT i Norge
I landsstyremøtet 5 2013-2015 ble det fattet følgende vedtak vedrørende forslag om
ansattes representant i IOGTs styre « Landsstyre støtter forslaget om å ha en
ansattrepresentant i styret. Det skrives inn i vårt forslag til landsmøtet. Vi undersøker
med Virke og andre organisasjoner hvilke retningslinjer som eksisterer for en slik
representant og forsøker å ha disse klare til landsmøtet».
Forslaget til regelverk er utformet på bakgrunn av de signaler som ble gitt i
landsstyremøtet. Forslaget er sendt ut på høring blant de ansatte og
tilbakemeldingene ble forelagt styret.

VEDTAK:

Forslag til Regelverk for ansattes representant i IOGTs sentralstyre vedtas.
1. Alle med fast ansettelse i IOGT i Norge, og med minimum 20 %, stilling har
stemmerett med unntak av generalsekretær.
2. Valgbare kandidater skal ha fast ansettelse i IOGT i Norge i minimum 20 %
stilling, og skal være medlem i IOGT i Norge
3. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått og bekjentgjort senest en
dag før valget finner sted. Den som har fått flest stemmer, er å anse som valgt.
Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
4. Valget skal være hemmelig og skriftlig. Det er mulig å bruke en elektronisk
løsning, dersom kravet om hemmelig valg ivaretas.
5. Ansattes representant velges for en periode på ett år.
6. Dersom ansattes representant fratrer sin stilling i IOGT i Norge eller av andre
grunner må trekke seg, skal det gjennomføres nytt valg snarest mulig og senest
en måned etter at representanten fratrer.
7. Sittende representant er ansvarlig for gjennomføring av valget. Dersom dette
ikke er mulig, har generalsekretær i samarbeid med verneombud, ansvaret for
å gjennomføre valget.

8. Vervet som ansattes representant er et frivillig verv og medgått tid til møte
kompenseres ikke med lønn eller avspasering. Honorering og kompensasjon for
utlegg gis etter samme satser som for de øvrige medlemmene i IOGTs
sentralstyre.
Ansattes representant har, som resten av styrets medlemmer, plikt til å sette IOGT i
Norges beste først.
Forutsetningen for at regelverket trer i kraft er at IOGTs vedtekter åpner for
ansatterepresentant i IOGTs styre. Regelverket gjøres kjent for landsmøtets
delegater og offentliggjøres sammen med landsmøtepapirene.
S-sak 131

Anmodning fra IOGT Sør-Rogaland om å få overføre kr. 250 000 av Losje Varbergs
penger til området.
Forutsetningene i sentralstyret sitt vedtak om at Losje Varberg fikk gi en gave til
Egersund kirke var at de resterende midlene ble overført til IOGTs utviklingsfond.
Området Sør-Rogaland har imidlertid hele tiden vært tydelige på at de ønsker å få
overført noen av disse midlene for viere utviklingsarbeid is området.

VEDTAK:

IOGT godkjenner en overføring av kr. 250 000.- til IOGT område Sør-Rogaland
forutsatt at midlene disponeres av området Sør-Rogaland til utviklingsarbeid og
IOGT-aktiviteter i hele områder. Losje Varbergs øvrige midler overføres snarest til
Utviklingsfondet.

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Org.kons.


