Protokoll landsstyremøte 6 2013-2015 24. og 25.april 2015
Tid: 24. april kl. 1330 – 25. april l. 1600
Sted: Torggata 1 i Oslo

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (fra sak 58 lørdag morgen), Sonja Jacobsen, Eivind Jahren,
Berit Langseid, Trond Aasland, (LS-sak 55 –deler av 58, 62, 63) Trine Skåret (vara) (LS-sak 58-65) , Morten Husby
(vara) Harald Marcussen (Nord), Espen Dahl Svendsen (Øst), Trond Gjøvåg (Vest), Svein Børge Haugberg (Sør),
Øyvind Kind Robertsen (Juvente), Hanne Cecilie Widnes (Adm.), Jan Tore Evensen (adm.)
Forfall: Odrun Bergland, Jamil Dybwad, Trine Kielland (Harald Markussen møter), Marie Jahren Fludal (Juba),
Per Arne Lillebø
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PROTOKOLL
LS-sak 55

Godkjenning av protokoll fra LS 5 2013-2015

VEDTAK:

Protokollen godkjennes
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Rapport fra regionene, Juba og Juvente, Forut, IOGT International
Region Nord: Tromsø, Finnsnes, Bodø. Noe verveaktivitet. Savner et prosjekt i nord å
vise til. Muligheter for samarbeid med Cafe103.
Region Midt: Årsmøte forrige uke. 30 deltakere. Per Arne Lillebø overtatt som leder.
God aktivitet i Ålesund, verveaktivitet i Namsos og Brønnøysund.
Region Vest: Aktivitet over hele Vestlandet. Planlagt verving og rock mot rus. Har hatt
et godt besøkt møte på Karmøy med Rune Larsen. Avdelingen i Egersund overfører
midler.
Region Øst: Har hatt årsmøte, gjenvalg av styret. Ser på muligheten for å slå sammen
fonds i regionen. Flere avdelinger som har jubileum.
Region Sør: Prosjektene går bra, både Son og Sterk&Klar (alle ungdomsskoler i Larvik)
og Enestående familier. Samarbeid mellom avdelingene utvikles. Positivt i Drammen.

Juvente: 436 betalende medlemmer under 26, litt mer enn i fjor. Forsøker å fokusere
på verving. Skjenkekontrollen slippes snart. Edruss arbeider veldig bra nå på
russetreff. Positiv påvirkning på knutereglene. Landsmøte i sommer utenfor Bergen.
IOGT International: Aktiv stab i internasjonale fora. Utfordring i IOGT Danmark.
Curbing Big Alcohol – knytter oss opp mot den internasjonale kampanjen.
FORUT: Har hatt årsmøte.
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Behandling av innkomne forslag til landsmøtet
Det har kommet inn tre forslag til landsmøtet. AU har behandlet alle de tre
forslagene og avgitt følgende innstillinger til landsstyrets behandling:
Fra Gisle Bangsund, Mirjeta Emini og Houda Zammali:
«Det skal i IOGT være en ansattrepresentant i styret.»
Vedtak i AU: AU er positive til forslaget, men mener at det bør sette ned noen
retningslinjer for hvordan ordningen skal praktiseres, bl.a hvilke ansatte som skal
inngå i en slik ordning (stillingsstørrelse, medlemskap). Man ønsker også å
diskutere på neste landsstyremøte hvorvidt en slik representant skal ha
stemmerett eller kun tale- og forslagsrett.
Fra område Lambertseter:
Endring i ritualet: Betegnelsen «kapellan» erstattes med «mentor».
Begrunnelse: IOGT er livssynsnøytralt.

VEDTAK:

Endring i ritualet er ikke noen landsmøtesak, men tilhører de sakene som
sentralstyret kan ta stilling til, evt. ordensutvalget. Kapellan-tittelen står imidlertid
også i lovverket som et av ombudene som skal velges i de avdelingene som
arbeider i losjeform. Paragrafene hvor dette står nevnt er foreslått fjernet i det nye
forslaget til vedtekter. AU innstiller derfor på at saken oversendes det nye
sentralstyret.
Fra område Lambertseter:
Hvis navnespørsmålet kommer opp er forslaget «IOGT – rusfri solidaritet».
Begrunnelse: Sier noe om hva org. står for og bevarer tradisjonen med bruk av IOGT.
Vedtak i AU: Det gis en tilbakemelding til området at det ikke vil foreligge noe
forslag om nytt navn til IOGT under møtet.

Vedtak:

1. 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.
2. Spørsmål om endring i ritualet foreslås oversendt til sentralstyret.
3. Det gis en tilbakemelding til IOGT Lambertseter at det ikke vil foreligge noe
forslag om nytt navn til IOGT under møtet.
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Forslag til vedtektsendringer
Forslag til lovendringer er behandlet i AU med utganspunkt i de føringer som ble gitt i
vedtak i landsstyremøtet 25.januar. Forslagene ble gått gjennom. Vi viser til vedlegg
med forslag som går videre til landsmøtet. Stemmetallene på de ulike forslagene var:
Forslag 1 Enstemmig vedtatt
Forslag 2 Vedtatt med 9 mot 2 stemmer
Forslag 3 Vedtatt med 9 stemmer, 2 avholdende
Forslag 4 Enstemmig vedtatt
Forslag 5 Vedtatt med 8 mot 3 stemmer
Forslag 6 Enstemmig vedtatt
Forslag 7 Enstemmig vedtatt
Forslag 8 Vedtatt med 7 mot 3 stemmer, 1 avholdende
Forslag 9 Enstemmig vedtatt
Forslag 10 Enstemmig vedtatt
Forslag 11 Enstemmig vedtatt
Forslag 12 Enstemmig vedtatt
Forslag 13 Enstemmig vedtatt
Forslag 14 Enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Forslag til lovendringer oversendes landsmøtet 2015 med de endringer som
fremkom under behandlingen i landsstyret.
Espen Dahl Svendsen tok ut dissens når det gjelder forslag 2 om
medlemsforpliktelsen.
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Forslag til arbeidsplan 2016-2018
Form og innhold i forslag til arbeidsplan for neste periode ble behandlet i forrige
sentralstyremøte. På bakgrunn av de signaler som ble gitt der, har AU vedtatt å legge
frem vedlagte forslag til arbeidsplan. Vi viser til vedlegg som går til landsmøtet.

VEDTAK:

Forslaget til arbeidsplan oversendes landsmøtet 2015 med de endringer som
fremkom under behandlingen i landsstyret
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Forslag til budsjett 2016-2018
Vi viser til vedlegg budsjett som går til landsmøtet

VEDTAK:

Budsjettet ble vedtatt med de endringene som fremkom under behandlingen.
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Frivillighet i IOGT i Norge
Eivind Jahren presenterte sitt notat om frivillighet i IOGT og hva som skal til for å
fremme mer frivillighet i organisasjonen. Det ble diskutert omkring notatet og videre
arbeid.

VEDTAK:

Landsstyret ber sentralstyret og administrasjonen utvikle et prosjekt/en strategi som
følger opp dette dokumentet. Formålet for prosjektet kan antydningsvis være at en
økende andel av det arbeidet som utføres i IOGT over tid skal skje på idealistisk basis
av ikke-ansatte. Til å realisere et slikt mål, trenger en både metode(r) for
måling/registrering, nye aktivitetsmodeller og nye måter å gjøre disse
tilgjengelige/attraktive for medlemmer. Det vil være nyttig å tenke dette arbeidet inn
i «organisasjonsbyggingen», altså at en større andel av aktiviteten er knyttet til
«ordinær virksomhet» framfor prosjekter.

I strategien bør det også være et mål om at alle nye prosjekter skal ha et «frivilligaspekt».
Det bør nedfelles i ansettelser og oppfølging av ansatte at det å tilrettelegge for
frivillige er en del av profesjonalitetskriteriene i IOGT.
Med jevne mellomrom bør sentralstyret ha en gjennomgang av
frivillighetssituasjonen.
Det må bygges opp en systematisk medlemsopplæring med progresjon.
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Høringssvar på «Høring om endringer i alkoholloven - varigheten på kommunale
salgs- og skjenkebevillinger»
Administrasjonen har utarbeidet høringssvar på saken. Vi ønsker at fireårsreglene for
bevilgninger videreføres.

VEDTAK:

IOGT sender inn foreslåtte høringssvar vedrørende endringer i alkoholloven varighet på salgs- og skjenkebevillinger.
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Orientering om Landsmøtet og tilknyttet program
Det forslås at ordinært landsmøte starter fredag 14.august kl. 1600 til søndag
16.august kl. 1600. Det er planlagt et debattmøte om lokal alkoholpolitikk fredag
formiddag fra 0900-1200 i Bergen sentrum. Høytidsmøte i Engen kl. 1300-1400. Det
har vanligvis vært berammet et landsstyremøte torsdag kveld og vi foreslår et møte
fra 1900-2100.

VEDTAK:

Tidsramme for LM 2015 vedtas.
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Orientering om prosessen rundt nytt navn
De ble avholdt et møte i arbeidsgruppa for nytt navn den 14. april. Gruppa har
konkludert med at man ikke ønsker å komme med forslag til nytt navn på
landsmøtet, men at man ønsker å arbeide videre med det i neste periode. Videre vil
man finne ut av om Forut er et aktuelt navn å gå videre med, siden de fleste i gruppa
mener at dette kunne være et godt navn for organisasjonen. Det tas kontakt med
ledelsen i Juvente, Juba og FORUT for evt. å utrede saken. Det er også opprettet en
Facebook-gruppa hvor man kan komme med nye forslag til navn.
Det vurderes om gruppa skal samles igjen før sommeren

VEDTAK:

Tatt til orientering. Et forslag om å ikke gå videre med FORUT ble nedstemt med 9
mot 2 stemmer.
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Orientering om situasjonen på Åsane folkehøyskole
Skolen gikk med overskudd i 2014 og regner med et elevtall på over 90 i kommende
skoleår. AU tilrår å la sittende styre fungere ut landsmøteperioden, men at det
forberedes en oppnevning av nytt styre til første ordinære styremøte etter LM.
Asplan Viak er kontaktet for å bistå IOGT med utredning av mulighet for
omregulering av tomten, men grunnet forsinkelser i kommunens planarbeid for
området, er videre prosess lagt på vent. I første omgang til over sommeren.

VEDTAK:

Tatt til etterretning

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Org.kons.

