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PROTOKOLL
S-sak 58

Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK:

Innkalling og saksliste godkjennes

S-sak 59

Godkjenning av S-protokoll 4 og 5 2015-2017

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med de tilbakemeldingene som kom i møtet.

S-sak 60

Fastsettelse av regnskap for 2015 for IOGT i Norge
Regnskapet har vært sent ut per e-post til godkjennelse og ble signert den 12.mai.

VEDTAK:

Regnskapet for IOGT i Norge 2015 ble fastsatt av sentralstyret 12.mai 2016.

S-sak 61

Forespørsel om underskuddsgaranti fra Matsentralen

Matsentralen i Oslo går mot et underskudd på nærmere 2 millioner i 2016 og har
igangsatt flere tiltak for å få økonomien i balanse. Styret har nå sendt en anmodning
til medlemsorganisasjonene i sentralen om å bidra med underskuddsgaranti for å
sikre driften i 2016. Garantien bør i realiteten betraktes som et tilskudd, sa det er
sannsynlig at den vil bli benyttet. Sammenliknet med flere av de andre
eierorganisasjonene og mottakerorganisasjonene, henter IOGT ut relativt beskjedne
mengder mat fra sentralen. IOGT har midlertid en langsiktig interesse i god drift av
sentralen i Oslo og at det utvikles tilsvarende modeller andre steder i landet, for å
sikre at vi har tilgang tl gratis mat til våre egne tiltak.
Vedtak:

IOGT i Norge stiller kr. 50 000 til rådighet som underskuddssgaranti for
Matsentralen Oslo i 2016.

S-sak 62

Navnprosess for IOGT i Norge
Det ble diskutert en del rundt den videre prosessen på bakgrunn av debatten på
inspirasjonskonfersnsen. Det var en god debatt hvor det fra flere ble uttrykt støtte til
en navneendring, mens andre pekte på de praktiske utfordringene ved det. .
Debatten underveis kan vel oppsummeres som at det ble gitt støtte til at IOGT endrer
navn, I det videre arbeidet er det viktig at hele organisasjonen får en eierfølelse til
prosssen. En del av videre prosess kan være å teste ut de ulike navnealternativene på
eksterne grupper gjennom en opinionsundersøkelse. Et alternativ kan være å
utfordre Westerdals å finne nytt navn på IOGT som elevoppgave .

VEDTAK:

Administrasjonen setter opp en tidsplan for den videre prosessen på bakgrunn av
diskusjonen i styret. Nils Johan Svalastog Garnes og Elisabeth Fjørtoft går inn i en
gruppe som sammen med administrasjonen skal styre den videre prosessen.

S-sak 63

Invitasjon fra Actis til lederskole.
Alle Actis medlemsorganisasjoner har mottatt invitasjon til å delta med to kandidater
til Actis lederskole.

VEDTAK I

IOGT i Norge melder følgende to kandidater på Actis lederskole: Nytilsatt
regionkonsulent i Sør-Norge og en fra landsstyret.

S-sak 64

Ansettelse av organisasjonskonsulent i Region Sør-Norge
Se B-protokoll

S-sak 65

Søknad fra IOGT Tønsberg og tilskudd til Juventes eiendom Sjøgaren
Det forelå søknad fra IOGT Tønsberg om godkjenning av lån på kr. 300 000 til
Juventes eiendom Sjøgaren. Lånet vil nedskrives med kr. 50 000 per år inntil gjelden
er slettet.. Generalsekretær har vært i kontakt med Juventes generalsekrer om saken.

VEDTAK:

Søknaden avslås. Slik avtalen med Sjøgaren er utformet må dette være som en gave å
regne, og selv om vi også ønsker å ha godt og nært samarbeid med Juvente er det
viktig for IOGT at vi sikrer midlene i organisasjonen.

En alternativ mulighet er at avdelingen får en eierandel i hytta tilsvarende summen.
Dette krever godkjenning av Juvente sentralt, og søknad om dette må også
godkjennes av IOGT sitt styre.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer, som stemte for at søknaden avslås.
S-sak 66

Deltakelse på seminar på Sri Lanka i regi av IOGT International
IOGT International har berammet en «Truth about alcohol Conference» på Sri Lanka
Sri Lanka 30.oktober – 4.november. Det finner sannsynligvis sted i Kandy og er lagt
opp som et seminar + studieturer. IOGT International avholder styremøte mens
deltakerne er på studietur. IOGT har avsatt kr. 100 000 i budsjettet for 2016
Administrasjonen foreslår at 50 000 avsettes til representasjon fra styret og at det
eventuelt beregnes noe egenandel dersom reise og deltakelse overstiger
budsjettsummen.

VEDTAK:

Sentralstyret dekker reise og deltakelse for styrerepresentanter inntil kr. 12500
(eventuelt inntil kr. 10 000 dersom styret ønsker å dekke kostnader for fem
representanter). Til sammen 50 000.- Det sendes ut en henvendelse til landsstyret
om aktuelle kandidater.

S-sak 67

Tid og sted for Landsmøtet 2016 – saken på gjenopptas
Det ble i sentralstyremøte 3 vedtatt å legge landsmøte 2017 til Åsane helgen 19.21.mai grunnet at Åsane-saken skal fremlegges i dette landsmøtet. Det viser seg
imidlertid at skolen nå ønsker at vi heller kommer 9.-11.juni, 4.-6.august eller 11.13.august. De er også åpne for LM de fleste andre helger i skoleferien. Dette vedtaket
ble i tillegg fattet på tross av at LS har vedtatt at det tid og sted for LM skal sendes ut
på høring.

VEDTAK:

Sentralstyret foreslår overfor landsstyret at vi velger helgen 9. – 11. Juni 2017 for
neste landsmøte, og at det legges til Åsane folkehøgskole.

S-sak 68

Strategi for å rekruttere medlemmer og faste givere (Forebyggere)
Utfordringer i dag er at det er svært få medlemmer og tillitsvalgte som vil eller kan
stå på stand. Det er også nødvendig å legge om kampanjeleders oppgaver til at han i
mindre grad er operativ på stand og i større grad driver kampanjeutvikling og
administrasjon og oppfølging av disse, samt mer ledelse og utvikling av
vervearbeidet.
Mulighetene ligger i at viljen og ønsket om å støtte virksomheten vi driver, kan
utnyttes bedre ved at vi tilbyr både medlemskap og muligheten til å bli giver - eller å
bli en Forebygger (arbeidstittel for giver er per nå «forebygger»).
Ny metode: Vi baserer oss på samme metodikk som nå benyttes av eksempelvis
Redd Barna og Røde Kors som verver både medlemmer og givere på stand og på
dører ved hjelp av betalte ververe. I og med at ververe må ha et visst eierskap til
IOGTs ideologi og arbeid, vil vi vurdere muligheten til å rekruttere ververe fra Edrussbasen som er, eller skal bli, studenter.

Videre arbeid med ny vervestrategi: Kampanjeleder skal utrede Lønns- og
arbeidsbetingeler for ververne i Redd Barna og Røde Kors for å se om dette er en
modell vi kan bygge videre på. Han skal også undersøke muligheten for å rekruttere
ververe fra Edruss i samarbeid med Juvente.
Administrasjonen ferdigstiller vervemateriell for Forebyggere.
Det forberedes et prøveprosjekt for rekruttering, opplæring og utprøving av verving i
en eller to byer forutsatt av at vi får på plass finansiering av dette som fremlegges på
neste landsstyremøte.
VEDTAK:

Saken tas til orientering

S-sak 69

Søknad til Extrastiftelsen 15.september – mulig knyttet til et intergrasjonsprosjekt i
Sør
Administrasjonen foreslår for styret at det forberedes et forslag til søknad til
Extrastiftelen som bygger videre på Intro, Kvinner kan og erfaringer med arbeid mot
innvandrere fra IOGT-NTO (alle de tre prosjektene ble presentert i
Inspirasjonskonferansen.

VEDTAK:

Det forberedes en søknad til Extrastiftelsen i tråd med signalene fra styret. Ferdig
søknaden behandles i neste styremøte

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Org.kons.

