Protokoll landsstyremøte 2 2015-2017 12. og 13.mars 2016
Tid:

lørdag 0830-1800
Søndag 0830-1200

Sted:

Wendelsberg folkhögskola i Mölnlycke utenfor Göteborg

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Svalastog Garnes, Elisabeth Fjørtoft, Trond Aasland, Trine Skåret,
Gisle Bangsund (ansattrepresentant), Oda Siggerud (Juvente), Sonja Jacobsen (vara), Torstein
Torbjørnsen (Region Vest), Espen Dahl Svendsen (Region Øst), Torsten Thorbjørnsen (Region Vest),
Berit Langseid (Region Sør), Johannes Sandstad (Region Midt), Harald Markussen (Region Nord),
Hanne Cecilie Widnes (adm.), Jan Tore Evensen (adm.)
Forfall: Grethe Wiik, Per Arne Lillebø, Trond Gjøvåg og Trine D. Kielland. For region Nord møter Harald
Markussen. For region vest Torstein Thorbjørnsen. For Region Midt: Johannes Sandstad.
Under møtet ble det også arrangert et fellesmøte mellom IOGT i Norge og IOGT-NTO. Her gikk vi gjennom
arbeidet med alkoholnormer, alkoholpolitikk i de nordiske land og bevegelses-tankegang i begge
organisasjoner.
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PROTOKOLL
LS-sak 1

Godkjenning innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

LS-sak 2

Godkjenning av protokoll fra LS 1 2015-2017

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

LS-sak 3

Rapporter fra arbeid og planer i regionene, Juba, Juvente, Forut og IOGT
International
Region Øst: Hvit jul på 19 steder. Skal være årsmøte 3. april. Regionkonsulent
fungerer som prosjektleder for Sterk&Klar for tiden.
Region Sør: Jobber med muligheten for å få en ansatt som kan jobbe i regionen, siden
dagens regionkonsulent i al hovedsak jobber med Enestående familier. Årsmøte 8.
april. 9 Sterk&klar-skoler i regionen.
Region Vest: God aktivitet på prosjekter, mindre aktivitet i avdelingene.
Frivilligsentral på Bryne er overtatt av kommunen fra nyttår. Huset på Fana er nå
revet. Huset i Gaupne, hvor frivilligsentralen har holdt til, skal selges. Vært årsmøte.
Hvor Trond Gjøvåg ble gjenvalgt som leder
Region Midt: Hatt vellykkede vervekampanjer i Ålesund. Molde, Volda, Namsos og
Brønnøysund. Inspirasjonssamling hvert år i Stjørdal. Syskenbandet sendes til alle
medlemmer i regionen. Har lagt ned frivilligsentralen i Namsos. Røde kors overtar
denne. Regionen har overtatt hjemmelen på Klompen, byfjellet i Namsos.
Region Nord: God hvit jul-aktivitet. Månedlig møte i Tromsø., Bodø og Finnsnes.
Årsmøte 5. april. Ønsker å satse med på verving og har hatt møte med Rio i Tromsø.
Juvente: Fikk over 700 medlemmer under 26 til nyttår. Skjenkekontrollen går bra, og
har hatt flere kontroller i år enn i fjor. Rapporten kommer i april. Fått penger til
konfirmantprosjekt, skjenkekontrollen og Edruss i år.
IOGT-I: Jobber med Curbing Big alcohol. Lanseres nå i vår hvor aktivister har mulighet
til å laste bilder. Mye innsats når det gjelder UNGASS.
FORUT: 850 000 til oljefond-aksjon. Årsmøte i april med bl.a forslag til nytt
policydokument. Arbeider med ny barneaksjon - fortsatt med utgangspunkt i barna i
Nepal.

VEDTAK:

Rapportene fra regionene, Juvente, Forut og IOGT International tas til orientering

LS-sak 4

Handlingsplan for IOGT i Norge 2016-2017
Generalsekretær gikk gjennom handlingsplanen punkt for punkt.

VEDTAK:

Handlingsplanen for IOGT i Norge 2016-2017 godkjennes.

LS-sak 5

Instruks for valgkomiteen for IOGT i Norge
I LS-sak 4 2015-2017 ble det fattet følgende vedtak: «Det lages retningslinjer for
arbeidet i valgkomiteen som oversendes dagens valgkomite, men godkjennes på
neste landsmøte».

VEDTAK:

Forslaget til instruks for valgkomité ble vedtatt med de endringer som kom frem
under møtet. Se vedlegg 1. Instruks for valgkomiteen oversendes valgkomiteen
som rådgivende for deres arbeid frem til neste landsmøte. Forslaget til instruks
legges frem for landsmøtet 2017.

LS-sak 6

Nytt navn på IOGT
Hanne Gade Ringdal ga en oversikt over prosessen frem til i dag. Det har vært mange
forslag oppe, og det er behov for å lande noen forslag til strategikonferansen om vi
skal kunne fremme et konkret forslag til landsmøtet i 2017. Cecilie Widnes orienterte
om at IOGT International også vurderer et navnebytte.
Et utsettelsesforslag om å avvente diskusjonen i IOGT International, og evt. ta opp
saken på landsmøtet i 2019 ble nedstemt mot 2 stemmer.

VEDTAK:

1. Det legges ut en liste over alle seriøse navneforslag i Facebook-gruppen.
Medlemmer i landsstyret melder inn til generalsekretær hvilke forslag som de
mener er aktuelle å gå videre med. Etter diskusjon i gruppen hvor det også er mulig
å komme med nye forslag gjøres det en avstemning i landsstyret om hvilke 4 navn
som presenteres for strategikonferansen i mai.
2. FORUT er ikke et aktuelt nytt navn for organisasjonen (vedtatt med 9 mot 3
stemmer)

LS-sak 7

Arbeidsdeling mellom styrende organer - inklusive Instruks for styremedlemmer i
IOGT i Norge.
Det ble i LS-sak 5 2015-2017 ble fattet følgende vedtak: «Dokument IS-01-01 vedtas,
med unntak av at ansettelser og instrukser for regionkonsulenter og prosjektledere i
faste stillinger samt ledende stillinger ved de ulike tiltakene settes til sentralstyret.
Oppgaven kan delegeres generalsekretær. Arbeidsdelingen gjøres gjeldende fra dags
dato, men generalsekretær legger frem endelig forslag til neste landsstyremøte». I
tillegg ble det i LS-sak 6 2015-2017 fattet dette vedtaket: «Generalsekretær
utarbeider på bakgrunn av samtalen forslag til styringsinstruks til neste
landsstyremøte. Saken settes inn som pkt 13 under sentralstyre i dokumentet
Ansvarsområder og fullmakter for styrende organer».

VEDTAK:

Forslaget til dokumentet IOGT S-01-01 Ansvarsdeling og fullmakter vedtas med de
endringene som kom under møtet. Se vedlegg 2

LS-sak 8

Åsane folkehøgskole – forslag til utredning
Sonja Jacobsen redegjorde for saken. Styret i Åsane folkehøgskole presenterte i
forrige sentralstyremøte et forslag til fremdrift for å avgjøre mulig utbygging av
skolen. Utgangspunktet er et ønske om å utrede mulighetene for å bygge nytt
internat og kjøkken ved skolen, samt eventuelt en ny kultursal. Noe av dette må
uansett gjøres fremover for å holde skolen drivende. Styret presenterte også et
budsjett for drift ved utbygging og låneopptak som var foreløpig. Både under
fellesmøtet og i sentralstyrets behandling av saken, fremkom behovet for at
organisasjonen gjør en vurdering av hvorvidt IOGT ser det som en oppgave å drive
folkehøyskole også i fremtiden, før vi iverksetter en tidkrevende utredningsprosess
for utbygging eller omfattende ombygginger av skolen.

VEDTAK:

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 Åsane-styrets
notat. Kostnadene til utredningen må dekkes innenfor skolens budsjett. IOGT i
Norge holdes løpende orientert om arbeidet. Komplett forslag oversendes
sentralstyret til videre avgjørelse innenfor IOGT.
På neste landsmøtet legges det frem en rapport basert på det som foreligger av
utredninger på det tidspunktet med sikte på å kunne avklare skolens fremtid.

LS-sak 9

Kommunikasjonsstrategi for IOGT i Norge.
Høringsfrist for kommunikasjonsstrategien var satt til 5. mars, og tilbakemeldinger fra
avdelinger og enkeltpersoner ble lagt frem under møtet. .

VEDTAK:

Kommunikasjonsstrategien ble vedtatt med de endringer som ble vedtatt under
møtet. Se vedlegg 3

LS-sak 10

Regnskap IOGT i Norge 2016
Regnskapet er ikke ferdig, men vi ser ut til å gå med et stort overskudd i år.

VEDTAK:

Tatt til orientering

LS-sak 11

Budsjett IOGT i Norge 2016
Budsjettet for IOGT vedtas på førstkommende sentralstyremøte siden vi fortsatt ikke
har fått endelig beskjed fra Helsedirektoratet om hva vi får i drift- og prosjekttilskudd.

VEDTAK:

Tatt til orientering

LS-sak 12

Oppnevning av fem representanter til Foruts årsmøte 22. april
Det er berammet sentralstyremøte og fellesmøte med Forut og eierorganisasjonene
23. april. IOGT stiller med fem representanter i årsmøtet.

VEDTAK:

Hanne Gade Ringdal Trond Aasland, Sonja Jacobsen, og Torstein Torbjørnsen
oppnevnes. Representanter for de regionene som ikke er på møtet forespørres om
de ønsker å stille. Om de ikke har anledning oppnevnes Hanne Cecilie Widnes som
siste representant til møtet. Vara: Jan Tore Evensen

LS-sak 13

Forslag til program for inspirasjonskonferanse 2016 på Åsane
Administrasjonen har satt opp et forslag til tidsplan basert på tidligere års
konferanser. Det er ønske om å få en inspirerende innledning på fredag. For lørdag
og søndag, foreslår vi at det legges opp til 4 temaer/programposter. Disse plasseres
tidsmessig lørdag og søndag med hensyn til når innlederne kan stille.
Programpost 1: IOGT og minoriteter
Programpost 2: IOGT og kommunikasjon
Programpost 3: Nye kampanjer - nye mål.
Programpost 4: Ny I IOGT

VEDTAK:

Landsstyret ber administrasjonen om å utforme et program i tråd med diskusjonen
i styret. Alle medlemmer og medspillere inviteres til å melde seg på konferansen.
Mennesker som ellers er aktive i våre prosjekter er også velkomne.

LS-sak 14

Møteplan 2016-2017
Tre av regionlederne og Jubas representant møter ikke i dette landsstyremøtet, og
generalsekretær vil derfor, etter samråd med leder, sende ut forslag til møtedatoer
ut perioden slik at alle har anledning til å gi tilbakemelding på hvordan disse passer.

VEDTAK:

Tatt til etterretning

LS-sak 15

Representasjon ved IOGT Tysklands generalforsamling
IOGT i Norge er invitert til IOGT i Tyskland sitt årsmøte i Bremerhaven

VEDTAK:

Vi forespør Helge Kolstad om å representere IOGT i Norge under IOGT Tysklands
årsmøte.

LS-sak 16

Oppretting av skrivegruppe
Torstein Torbjørnsen foreslå at vi skulle opprette en skrivegruppe. På konferansen for
talspersoner ble også vedtatt å opprette en gruppe for personer med interesse for
alkoholpolitisk arbeid.

VEDTAK:

Vi oppretter en gruppe på Facebook for dette formålet.

Ved protokollen
Jan Tore Evensen

