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PROTOKOLL
LS-sak 34

Godkjenning innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

LS-sak 35

Godkjenning av protokoll fra LS 2 2015-2017

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

LS-sak 36

Sentralstyreprotokoll 4,5,6 og 7 2015-2017 til orientering

VEDTAK:

Protokollene tar til orientering

LS-sak 37

Oppfølging av protokoller
Espen Dahl Svendsen tok opp at sentralstyret i S-sak 51 hadde fastsatt tid og sted for
landsmøtet i 2017. Landsstyret har tidligere vedtatt at det skulle sendes ut en
forespørsel i organisasjonen for å få innspill til dette.

VEDTAK:

Når en sak har vært oppe til behandling og vedtak har vært gjort i landsstyret kan
ikke sentralstyret gjøre om dette, uavhengig av hvem som formelt har myndighet til å
gjøre beslutningen. Sentralstyret beklager derfor at landsstyret ikke ble forelagt
saken. Saken taes opp på ny på dette møtet.

LS-sak 38

Rapporter fra arbeid og planer i regionene, Juba, Juvente, Forut og IOGT
International.
REGION NORD
Nytt regionstyre er valgt Harald Markussen har stått på stand i Bodø og vervet 4
medlemmer her. Man har hatt kontakt med avdelingen Vidda i Finnmark som ønsker
å drive mer aktivitet. Som en dela v serien med forebyggingskonferansen rundt om i
landet holdes det et møte i Tromsø i desember.
REGION MIDT
Det er god aktivitet i regionen. Samling (forebyggingskonferanse) i Trondheim denne
uken. Regionleder og kampanjeleder har vært på ververunde og kampanje på
Helgeland. Sammenlagt er det vervet rundt 250 medlemmer så langt i år.
Motivasjonssamling i Ålesund denne måneden.
REGION VEST
Nytt styre også valgt her, holdt ett godt årsmøte i vår. Ser at det flere steder er færre
”lokomotiver” som drar lasset, men god aktivitet fortsatt i Bergen og Haugesund.
Noe aktivitet i Stryn. Ønsker å jobbe for å ansette en ny regionkonsulent. Arbeider
fortsatt med Rock mot Rus i skolene, som får gode tilbakemeldinger.
REGION SØR
Har hatt stands i forbindelse med arrangementer – Arendalsuka, Vestfoldutstillingen i
Larvik. Matfestivalen i Skien. Elvefestivalen i Drammen. Dyrsku i Seljord. Også Rusfri
dag noen steder. Har fått en ny regionkonsulent Solveig Rauan Holten, som har
kommet godt i gang med arbeidet.
REGION ØST
Regionkonsulent har vært fungert som prosjektleder for Sterk&Klar frem til midten
av Mai. Aktiviteten vårhalvåret laber, men har gjennomført årsmøte 1. April. Alle
områdene i Oslo og Akershus har gått inn i IOGT Oslo sentrum, slik at regionen nå har
tre områder. Har hatt godt besøkt stand på Mela-festivalen i Oslo.
Motivasjonskonferanse i Sarpsborg neste uke.

FORUT
Har startet kampanjen oljefondet ut av alkoholindustrien. Lanseringskonferanse
forrige uke. Har fått tilslag på bygging av 17 skoler i Nepal etter jordskjelvet. Jobber

godt med verving av FORUT-partnere og har studieturer til partnerlandene. Jobber
med strategidokument fremover, som kommer til høring hos eierorganisasjonene.
IOGT INTERNATIONAL
Vi fyller 165 år i år med flere arrangementer. Bl.a Run for sobriety. Jubileumsseminar
på Sri Lanka. Her deltar IOGT med 6 representanter fra styre og stab hvor vi også skal
på et sideprogram sammen med FORUT.
NGR
Hatt tre seminarer – sang og kultur, dans, pårørende og brukere. Siste seminar med
tema integrering er avlyst, men temaet vil bli tatt opp under den årlige samlingen til
NGR, som i 2017 arrangerer på Wendelsberg i februar.

LS-sak 39

Oppstart av prosjektet «Aktivt besteforeldreskap»
IOGT har i mange år drevet prosjektet «Sterk&Klar» som fokuserer på måten foreldre
kan være gode forebyggere for sine ungdommer. Nå ønsker vi å utvikle ett program
med fokus på hvilken rolle besteforeldre kan spille som forbilder og gode forebyggere
for sine barnebarn.
Tanken er å arrangere møter rettet mot besteforeldre som vil ha tips om hvordan de
kan bli viktig i barnebarnas oppvekst og liv med innledninger av frivillige
medarbeidere i organisasjonen og som vi henter gjennom prosjektet. Prosjektet
utvikles av en prosjektgruppe bestående av medlemmer med relevant erfaring og
kompetanse og der Arne Klyve inngår som faglig rådgiver. Det er avklart med region
Sør-Norge at Solveig Rauan Holten kan påta seg prosjektlederansvaret og koordinere
aktivitetene nasjonalt. Det er søkt Extrastiftelsen om kr. 400 000 til prosjektet, men
det er ønskelig å igangsette dette uavhengig av om vi får tilskudd.

VEDTAK:

Administrasjonen får ansvar for å forberede oppstart av «Aktivt besteforeldreskap»
og vil i neste styremøte fremlegge forslag til prosjektgruppe og en konkret plan for
gjennomføring og finansiering av prosjektet.

LS-sak 40

Oppstart av prosjektet «Forebygging på somalisk»
I vedtaket i LS-sak 8 ble administrasjonen gitt i oppdrag å utvikle to prosjekter med
rekruttering som et av målene, ett av dem mot minoriteter. IOGT har i dag to tiltak
rettet mot innvandrere; Intro og Kvinner kan. Begge aktivitetene har fokus på
inkludering i det norske samfunnet samt på målgruppetilpasset rusforebygging. Det
er viktig at IOGTs aktiviteter mot innvandrere bidrar til at de/vi inkluderes i
organisasjonen og at de/vi involveres og inkluderes i det rusforebyggende arbeidet –
ikke bare som passive mottakere av foredrag – men som aktive utviklere og frivillige i
å bidra til å forebygge rusproblemer. Etter inspirasjon fra IOGT-NTO arbeid mot
somaliere, og i samarbeid med disse, har administrasjonen derfor begynt å utrede
mulighetene for å samarbeide med somaliske miljøer i Kristiansand og i Oslo med
tanke på å involvere disse i en felles utvikling av et foreldreforebyggingsprogram
etter modell fra Intro og Sterk&Klar. Det er søkt Extrastiftelsen om tilskudd på kr.
270 000. Dersom vi mottar tilskuddet vil det kunne finansiere en deltids
prosjektleder. I første omgang føres prosjektet fremover ved at administrasjonen

koordinerer et samarbeid mellom prosjektledere i Sammen, Intro og regionkonsulent
i Sør.
VEDTAK:

Administrasjonen jobber videre med å utvikle prosjektet «Forebygging på
somalisk» med sikte på at det an legges til rette større deler av organisasjonen for
inkludering og involvering av mennesker med minoritetsbakgrunn i IOGT

LS-sak 41

Korleis engasjere, aktivisere og organisere nye medlemmer?
Torstein Torbjørnsen innledet til diskusjon på bakgrunn av notatet han har sendt ut.
Vi opplever mange steder at det vanskelig å engasjere nye medlemmer, og at de
gamle medlemmene av naturlige grunner ikke lenger orker å holde opp
organisasjonsaktiviteten. Styret diskuterte utfordringene fremover.

VEDTAK:

På neste landsstyremøte settes av god tid til en økt om strategier og prioriteringer
fremover. Dette også som en innspillerunde foran at vi lager arbeidsplan for neste
periode. Administrasjonen lager ett opplegg for denne økten.

LS-sak 42

Informasjon om arbeidet med å få på plass en konsulentstilling i region Vest-Norge
Trond Gjøvåg la frem foreløpige planer om en konsulentstilling i region Vest. Man
ønsker en ordning som kan vare i minst 5 år fremover for å få kontinuitet.
Stillingsbrøk for stillingen og om man evt. trenger flere stillinger er blant sakene som
må utredes.

VEDTAK:

Tatt til orientering

LS-sak 43

Handlingsplan for IOGT i Norge
Generalsekretær la frem revidert handlingsplan for IOGT i Norge, som også fungerte
som en rapport for arbeidet så langt i perioden. Det ble gitt tilbakemelding fra styret
om at i neste versjon bør man spesifisere målene bedre på flere av punktene.

VEDTAK:

Handlingsplanen godkjennes og følger med som vedlegg til denne protokollen.

LS-sak 44

Presentasjon av grafisk profil for IOGT i Norge
I LS-sak 8 ble generalsekretær i vedtaket gitt fullmakt til sørge for at vi har en enhetlig
visuell profil utad, og skal godkjenne alt nytt materiell som lages i organisasjonen.
Grafisk profil er utformet etter inspirasjon fra IOGT Internationals logo og profil og
den er derfor tilrettelagt for at IOGT kan endre navn og/eller logo i tilbasset IOGT-I
sin logo. Profilen har allerede vært utprøvd og benyttet ved utforming av nytt
informasjonsmateriell og vi får svært gode tilbakemeldinger på dette.
Det gjøres nå en siste finpuss på IOGTs profilhåndboks som vil definere hvilke
føringer for visuell profilering i organisasjonen. Dermed kan vi også gjøre alle IOGTs
maler og profilelementer tilgjengelige på våre hjemmesider slik at de lett kan
benyttes av tillitsvalgte og ansatte.

VEDTAK:

IOGTs profilhåndbok tas til orientering.

LS-sak 45

Prosess for nytt navn på IOGT
Sentralstyret har opprettet en arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen
skal lede videre prosess for å finne nytt navn. Gruppa består av Nils Johan Garnes
(leder), Elisabeth Fjørtoft, Torstein Torbjørnsen og Roar Olsen. Vedlagte tidsplan for
videre prosess ble vedtatt av sentralstyret. Administrasjonen ble også gitt i oppdrag å
fremlegge for landsstyret en kalkyle for kostnader ved navnebytte. Konklusjonen av
denne er at det er få ekstrakostnader som ett nytt navn medfører, som ikke måtte
gjøres uansett.

VEDTAK:

Landstyret ber gruppen om å lage en ny tidsplan og opplegg for prosessen som
legges frem for neste landsstyremøte. I mellomtiden gjennomføres det
fokusgrupper som nevnt i notatet.

LS-sak 46

Situasjonen ved Åsane folkehøyskole
Siste protokoll fra styret ved skolen ble referert. Den viser at signalene fra Bergen
kommune var negative når det gjelder utbygging ved skolen etter det notatet som
tidligere er lagt frem. Det jobbes nå politisk for å se om det finnes en åpning. Styret
ønsker å se på muligheten for en utbygging og fornying av skoleanlegget i mindre
skala enn det man tidligere har foreslått.

VEDTAK:

Landsstyret minner om det vedtaket som ble fattet i LS-sak 08 hvor det bes om en
utredning om fremtiden for skolen, hvor både en mulig avhending og en mulig
utbygging i tråd med Åsane-styrets notat inngår. Som en del av denne utredningen
må også inngå hvilken nytte styret mener at skolen skal ha for IOGT fremover.
Saken om skolens fremtid skal opp på landsmøte i juni, slik at landsstyret må ha
denne i hende senest til sitt møte i februar.

LS-sak 47

Gjennomgang av IOGTs vedtekter mht forvaltning av eiendeler
IOGT har de siste årene mottatt bekymringsmeldinger fra lokalt tillitsvalgte i
forbindelse med at midler og eiendeler blir overført til andre organisasjoner eller at
de IOGT avtaler bort råderett over egne eiendeler eller midler. Sammen med disse
tillitsvalgte har sentralkontoret brukt mye tid på å forsøke å hindre at verdier tappes
fra organisasjonen. I flere tilfeller handler det om at man bevisst har utnyttet
smutthull og gråsoner i IOGTs vedtekter.

VEDTAK:

Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå IOGTs vedtekter med hensyn til å sikre
at IOGTs eiendeler og verdier ikke tilflyter andre organisasjoner eller enheter der
IOGT har begrenset eierskap og råderett, uten at det er søkt sentralstyret om dette.
Utvalget vurderer også om det er behov for å justere grensene for beløp som kan
gis ut av organisasjonen uten sentralstyrets godkjennelse. Utvalget skal også
vurdere om det er behov for endringer i vedtektene som gir tydeligere føringer om
hvor organisasjonens midler skal plasseres. Som medlemmer i utvalget oppnevnes
Espen Dahl Svensen, Roar Holm, Elna Nilsen. Jan tore Evensen er sekretær for
utvalget. De leverer sin innstilling til neste landsstyremøte.

LS-sak 48

Søknad fra region Vest om uttak av utviklingsfondet til dekning av utgifter til
rivning av losjehus i Nordvik i Fana.
Søknaden ble behandlet i sentralstyremøtet S-sak 75 der den ble avslått. Den er nå
fremmet for landsstyret av regionleder Trond Gjøvåg. Saksfremstilling og vedtak i
sentralstyre er som følger:
Styret i IOGT-region Vest-Norge søker utviklingsfondet om kr. 238.440,- fra Utviklingsfondet
for å dekke utgiftene regionen har hatt i forbindelse med rivning av losje «OLE BULL»s sitt hus
i Nordvik i Fana. Huset er/var eid av region Vest-Norge. Regionens styre argumenterer for
søknaden med følgende: «IOGT sentralt overtok midler etter salg av huset i Egersund som
ligger i vår region. Det er da både rett og rimelig at også utgifter for gamle bygg som må rives
dekkes av disse midlene».
Sentralstyret kan ikke se at dette er et tiltak naturlig faller innunder fondets formål. Region
Vest-Norges søknad om kr. 238.440 fra Utviklingsfondet til dekning av rivning av losjehuset i
Nordvik i Fana avslås da huset har vært eid og forvaltet av regionen og de besitter nok
egenkapital – 1,6 millioner i frie midler etter at kostnadene til rivning er betalt - til å håndtere
kostnaden. Vedtatt med 3 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Landsstyret viser til at utviklingsfondet forvaltes av sentralstyret, og tar
sentralstyrets begrunnelse for avslag til etterretning.

LS-sak 49

Tid og sted for IOGTs landsmøte 2017

VEDTAK:

IOGTs neste landsmøte legges til Åsane folkehøyskole helgen 9.-11.juni 2017
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Utvidelse av antall LS-møter i perioden
Saken er fremmet av regionleder i Midt-Norge, Per-Arne Lillebø. Han ønsker at
landsstyret i større grad skal være en utviklingsarena for organisasjonen og derfor
også ha mer tid til disposisjon.

VEDTAK:

Det berammet et ekstra landsstyremøte lørdag 3.desember fra kl. 1000-1800

LS-sak 51

Salg av hus i Gaupne
Huset eies av Region Vest-Norge, og regionleder Trond Gjøvåg la frem saken. Huset
selges for 1 000 050.-

VEDTAK:

Salget godkjennes.

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Org.kons.

