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PROTOKOLL
S-sak 33

Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK:

Innkalling og saksliste godkjennes

S-sak 34

Godkjenning av S-protokoll 2 2015-2017.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 35

Møte med styret for Åsane folkehøyskole om utbygging
Møte var et fellesmøte med styret til Åsane folkehøgskole og rektor. Styreleder for
Åsane, Helge Kolstad, la frem forslag om en utredning som skal vurdere fremtiden for
skolen. Ambisjonen er å avklare skolens framtid i løpet av få år. Åsane sitt styre har
vurdert ulike scenarier – mulig alternativ utnyttelse av eiendommer og annen form
for skole. Styret ønsker å utvikle alternativene for videre drift, og ber om mandat for
videre utvikling av utbyggingsalternativer. Generalsekretær anbefaler at saken
oversendes til behandling i landsstyret med sentralstyrets forslag til vedtak. Det kom
i diskusjonen også frem et ønske om å gjøre en vurdering av hvorvidt IOGT ser det

som en oppgave å drive en folkehøgskole, også i fremtiden, før vi iverksetter en
omfattende utredningsprosess eller ombygninger av skolen.
VEDTAK:

Sentralstyret anbefaler for landsstyret at styret for Åsane Folkehøgskole får i
oppdrag å utrede framtiden for skolen, både med mulig avhending og en mulig
utbygging av skolen i tråd med presentasjonen i styremøtet. Kostnadene til
utredningen må dekkes innenfor skolens budsjett. IOGT holdes løpende orientert
om arbeidet. Komplett forslag oversendes sentralstyret til videre avgjørelse
innenfor IOGT. Utredningen og beslutningene må ta den tid som trengs. Foreløpig
anslås en tidsramme på inntil tre år for utredninger og beslutninger.

S-sak 36

Foruts policy-dokument
Generalsekretær i FORUT, Morten Lønstad, presenterte forslag til policydokument
for FORUT. Etter anmodning fra IOGTs styre har eierorganisasjonene fått Foruts
forslag til policydokument blitt invitert til å avgi høringssvar før dette går til
godkjenning i Foruts årsmøte i april. Administrasjonen, har etter å ha innhentet
innspill fra styrets medlemmer, utarbeidet et forslag til høringssvar.

VEDTAK:

Forslag til høringssvar til Foruts policydokument ble vedtatt, og oversendes Foruts
styre med anmodning om at årsmøtet orienteres om hvilke forslag som medtas
og/eller avises. Dokumentet sendes Juvente og Juba til orientering.

S-sak 37

Innspill til Foruts arbeidsplan 2016
Det ble lagt frem forslag til FORUT sin arbeidsplan.

VEDTAK:

Våre innspill til FORUT sin arbeidsplan sendes videre til FORUT.

S-sak 38

Generalsekretærs rapport
Generalsekretær la frem sin rapport. Det har skjedd to endringer staben. John Arne
Jenssen har sagt opp sin stilling i Sterk&Klar. Det er foretatt en annsettelsessprosess,
og utvalget har en innstilling til ny prosjektleder på dette møtet. Richard Utne har
sagt opp sin stilling i Sammen om nøden. Det gjøres en ny behovsanalyse før vi går til
ny utlysning. Personalkonferansen 2016 holdes i Haugesund 11. – 13. April.
Generalsekretær orienterte også om arbeidet mot flyktninger som foregår på Sonsentrene i Kristiansand og Grimstad, og utfordringene med matvarelageret i Sammen
om nøden-prosjektet. IOGT-International sin styreleder, Kristian Sperkova, orienterte
på NGR sitt rådsmøte at hun og styret opplever behov for at organisasjonen gis et
nytt navn.

VEDTAK:

Styret tar rapporten til orientering

S-sak 39

Uttak fra Utviklingsfondet
Sentralstyret har mottatt søknad fra frivilligsentralene i Sauda, Karmøy, Luster og
Time om av administrasjonstilskudd Det bes om at egenandel for Sauda, Karmøy og
Luster settes til 10.000.- og for Time 5.000.- for 1. Halvår. Årsaken til at det ikke

anbefales tilskudd for annet halvår for Time, er at sentralen etter initiativ fra
kommunen, ved årsskiftet skal overføres til Time kommune. Kommunen hadde i den
sammenheng forståelse for at IOGT ikke lenger var villig til å bruke egne midler til å
støtte driften av sentralen, etter at organisasjonen var kjent med kommunens planer.
VEDTAK:

IOGT i Norge godkjenner at frivilligsentralene i Sauda, Karmøy og Lyster får
refundert administrasjonstilskuddet inntil en egenandel på kr. 10000.
Frivilligsentralen i Time får refundert administrasjonstilskuddet inntil en egenandel
på kr. 5000 for perioden 1.1-30.6 2015. Refusjonen dekkes ved uttak fra
Utviklingsfondet.

S-sak 40

Ansettelse av prosjektleder for Sterk&Klar Se B-protokoll)

S-sak 41

Behandling av avviksmelding
Det ble behandlet en avviksmelding for Sammen om nøden-prosjektet. I rapporten
generalsekretær har utarbeidet om saken blir IOGTs HMS-arbeid forskrevet og
hvordan anbefalinger i avviksmeldingen allerede er ivaretatt.

VEDTAK:

Styret tar rapport for uønsket hendelse til etterretning og anser avviket som lukket
med generalsekretærs rapport som er godkjent av verneombud

S-sak 42

Forberedelse til landsstyremøte/fellesmøte med IOGT-NTO
Generalsekretær har drøftet med IOGT-NTOs generalsekretær hvilke saker det er
interessant for begge styrer å sette på en felles agenda. Vi ble enige om at følgende
presentasjoner kan være aktuelle: 1. En presentasjon av IOGT-NTOs rolle i et nordisk
samarbeidsorgan for vinmonopol og hvilke muligheter som ligger i dette for felles
alkoholpolitisk påvirkningsarbeid (eksempelvis systembolag langs norskegrensen)
2. Påvirkning av alkoholnormen/alkoholkultur som satsningsområde både for IOGTNTO og IOGT i Norge.
3. IOGT-NTO-rørelsens satsing på felles synliggjøring og innsamling/kampanjearbeid.

VEDTAK:

Sentralstyret ber generalsekretær legge til rette for at de foreslåtte sakene settes
på IOGT og IOGT-NTOs felles agenda

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Org.kons.

