Protokoll sentralstyremøte 9 2017-2019 2.mai 2018
Sted:

Torggata 1, Oslo

Tid:

kl. 1700-2130

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Hanne Gade
Ringdal (vara), Mirjeta Emini (ansattrepr.), Gjertrud Fludal (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan
Tore Evensen (adm).
Forfall: Sofia Gram-Hallbert, Elisabeth Fjørtoft, Trond Aasland, Per Arne Lillebø (vara), Petter Holstad
(Juvente)
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Protokoll
S-sak 90

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 91

Godkjenning av S-protokoll 8 2017-2019

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 92

AU-protokollene 8 og 9 2017-2019 til etterretning

VEDTAK:

Protokollene tas til etterretning

S-sak 93

Generalsekretærs rapport, rapporteringer fra regionenes årsmøter og øvrige
aktuelle saker fra sentralstyret
De ansatte drar på personalkonferanse til Kiel neste helg hvor de bl.a skal møte
representanter fra IOGT Tyskland, og se på aktiviteter i Kiel. Nærmere 50 personer
har meldt seg på inspirasjonskonferansen i juni.
Nils Johan Garnes har arbeidet med en rapport om drikking på offentlig plass. Denne
sammen med en undersøkelse vi har gjort om folks meninger om dette blir lansert på
frokostseminar i slutten av mai.
Det er blitt gjennomført dialogmøter med politikere flere steder i landet. I tillegg har
det blitt holdt fagkonferanser på Finnsnes og i Larvik etter ønske fra lokale IOGT-ere.
Det ble gitt referater fra de regionmøtene som styremedlemmer har vært på.

VEDTAK:

Tatt til orientering

S-sak 94

Aksent som del av innspill til kommunikasjonsstrategien for IOGT i Norge
Jan Tore Evensen la frem noen tanker om arbeidet med Aksent fremover. Det ble
diskutert litt omkring dette.

VEDTAK:

a) Aksent videreføres som et magasin som synliggjør IOGT, formidler kunnskap og
som engasjerer og motiverer til medlemskap, innsats og/eller oppslutning om
IOGTs aktiviteter og formål.
b) Medlemmer, medspillere og frivillige inviteres til å delta i redaksjonen i bladet.
c) Personer med kompetanse på rusfeltet, IOGTs målsetninger og/eller
magasinkompetanse inviteres til et redaksjonsrådsmøte tidlig høsten 2018 for å gi
innspill til forbedringer av bladet

S-sak 95

Godkjenning av lån til Åsane folkehøgskole
Styret i Åsane folkehøgskole anmoder om at styret i IOGT i Norge godkjenner et lån i
Sparebanken Vest for å finansiere prosjekteringen av utbygging av skolen.

VEDTAK:

IOGT i Norge godkjenner et opptak av lån i Sparebanken Vest på kr. 2 millioner til
prosjektering av utbygging av Åsane folkehøgskole.

S-sak 96

Frivillighetsstrategi – referansegruppe og forslag til medlemsundersøkelse
Eivind Jahren har laget utkast til flere undersøkelser i medlemsmassen om
engasjement og deltakelse i organisasjonen.

VEDTAK:

a. Det gjennomføres medlemsundersøkelser, i tråd med forslaget fra Eivind
og etter innspill fra sentralstyret. Undersøkelsen bør kortes ned. Administrasjonen
sammen med Eivind Jahren lager endelig versjon.
b. Det opprettes en referansegruppe for frivillighetsstrategi i tråd med forslag fra
Eivind Jahren.

S-sak 97

Henvendelse fra Region Vest-Norge vedrørende oversendelse av protokoller
Etter forespørsel fra generalsekretær om oversending av protokoller fra regionens
styremøter har vi fått spørsmål fra regionens sekretær om begrunnelsen for dette.
Praksis med oversendelse av protokoller varierer i dag. Noen regioner oversender
rutinemessig, noen når det er spesifikke saker som man ønsker å informere om.
Generalsekretærs erfaring er at det aldri tidligere har forekommet at regionstyrer
vegrer å oversende protokoller med henvisning til at dette ikke er vedtektsfestet.
Sentralstyret legger rutinemessig egne protokoller ut åpent på hjemmesidene.
Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene, og har slik
et ansvar for å påse at vedtekter og retningslinjer blir etterfulgt. For å gjøre dette må
vi kunne ha innsyn i vedtak som gjøres i organisasjonen.
Etter erfaringer vi gjorde i forrige periode ang. brudd på habilitetsregler samt
merknader i revisjonsrapporten for region Vest-Norge i 2017 er det naturlig for
sentralleddet å ha et spesielt øye for hva som skjer i regionen.
Derfor ønsker vi innsyn i protokollene.
Utfra det ansvaret som sentralstyret har er det naturlig at ønsket om å få tilsendt
protokoller sendes til alle regioner. Slik blir alle regioner også behandlet likt.

VEDTAK:

Regionstyrerenes protokoller skal oversendes sentralstyret ved generalsekretær
etter hvert møte. Sakspapir skal oversendes på forespørsel. Områdestyrenes
protokoller samt sakspapir skal oversendes sentralstyret ved generalsekretær på
forespørsel. Regionene oppfordres til å gjøre protokollene offentlig tilgjengelige på
www.iogt.no i tråd med sentralstyrets praksis.

S-sak 98

Opprettelse av arbeidsgruppe for utredning av eierform for Åsane Folkehøgskole

VEDTAK:

Det opprettes en arbeidsgruppe for utredning av eierform for Åsane folkehøgskole
bestående av Pål Christian Roland, Helge Kolstad, Johannes Sandstad, Hanne Cecilie
Widnes
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Fastsettelse av regnskap for IOGT i Norge 2017

VEDTAK:

Regnskapet fastsettes med et overskudd på 263 593.-
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Søknad om avhending av IOGTs eiendom i Sandane
IOGT har mottatt en henvendelse Sverre Folkestad vedrørende avhending av
eiendommen "Vonheim" på Sandane i Gloppen kommune i Nordfjord ved å selge
eller overføre denne vederlagsfritt til Sandane Ungdomslag som er medeier. Den
lokale avdelingen, Losje Vonheim, ble nedlagt på slutten av 1980-tallet om
eiendommen er derfor overført til IOGT i Norge i henhold til IOGTs vedtekter

VEDTAK:

Ungdomslaget tilbys å overta huset og å kjøpe ut IOGTs eierandel i tomten i
henhold til takst innhentet fra IOGT. Alternativt tilbyd ungdomslaget å overta huset
men IOGT beholder sin eierandel i tomten inntil denne eventuelt ønskes solgt av
Ungdomslaget.

