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PROTOKOLL
LS-sak 52

Godkjenning innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

LS-sak 53

Godkjenning av protokoll fra LS 3 2015-2017

VEDTAK:

Godkjennes med en bemerkning

LS-sak 54

Åsane folkehøyskole – utbygging
Helse Kolstad, styreleder på Åsane, orienterte om fremdriften i saken.

VEDTAK:

Styret tar til etterretning at det fra skolens økonomi settes av en million til
prosjektering og planlegging av utbygging av skolen, fordelt på tre år.
Styret minner om vedtaket som er fattet i LS-sak 08 hvor det bes om en utredning
om fremtiden for skolen, hvor også muligheten for avhending inngår. For at
landsstyret skal kunne komme med en innstilling til landsmøte i 2017 om dette ber
man derfor styret om å undersøke hva et salg av anlegget vil kunne gi eller om det
finnes mulige andre eierkonstellasjoner/organisasjonsformer for skolen for å

redusere risikoen IOGT løper. Dette må foreligge til landsstyremøtet 18. – 19.
februar.
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Prosess rundt nytt navn på organisasjonen
Det ble i forrige landsstyremøte fattet følgende vedtak: «Landsstyret 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.» Siden forrige møte er det holdt slike fokusgrupper hos FORUT, Åsane
(elever og lærere), Actis og .Juvente. Dessuten er navnealternativene Forebyggerne
og Klar blitt presentert for enkeltpersoner innenfor og utenfor bevegelsen. Gruppen
foreslo at Klar og Forebyggerne blir presentert for organisasjonen som aktuelle navn,
og at det ble holdt møter i områdene foran neste landsstyremøte for å få
tilbakemeldinger. På neste landsstyremøte må det avklares hva slags forslag som
legges frem for landsmøtet i juni.

VEDTAK:

Styret ønsker å få organisasjonens tilbakemelding på KLAR som nytt
organisasjonsnavn, men hvor man også er åpent for innspill på andre forslag som
har vært oppe i debatten.
Landsstyret godkjenner ellers arbeidsgruppens forslag til videre prosess for nytt
navn.
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Prioriteringer og strategier for IOGT
Administrasjonen la frem et notat som beskriver situasjonen og utfordringer for IOGT
satt i sammenheng med utviklingen på frivillighetsfeltet og rusfeltet. Det ble også lagt
frem et diskusjonsnotat der det er fremmet noen påstander for utgangspunkt til en
diskusjon om hvordan IOGTs arbeid bør organiseres fremover. ¨å bakgrunn av denne
hadde landsstyret en diskusjon om prioriteringer fremover og fremtiden for
organisasjonen.

VEDTAK:

Strategier for neste periode bør være
Hovedmålsettingen må være å mobilisere folk for våre saker og i våre prosjekter,
uavhengig om disse er medlemmer eller ikke. Det bør derfor i neste periode være
en prioritert oppgave å rekruttere frivillige og faste givere.
Fokus må ligge på økt synlighet og aktivitet, og rekruttering komme som et resultat
av dette.
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Søknad til Helsedirektoratet – rusforebyggende innsats frivillige organisasjoner
Administrasjonen la frem skisse til søknad til Helsedirektoratet. Den består av fem
delprosjekter – Sterk&klar, Trygge lokalsamfunn, Intro, Aktive besteforeldre og Hvit
jul. Dessuten en sterkere satsing på medie- og informasjonsarbeid på tvers av
delprosjektene.

VEDTAK:

IOGT søker Helsedirektoratet om midler til forebyggingsprogram i tråd med skisse
til søknad og innspill fra landsstyret.
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Søknader fra avdelinger og områder om tilskudd fra Utviklingsfondet
Region Vest-Norge har gitt signaler om at de for fremtiden vil henvise lokalavdelinger
og områder til å søke Utviklingsfondet. Det er i hovedsak en ny situasjon for
sentralleddet å skulle håndtere slike søknader til Utviklingsfondet fra lokale ledd.
Praksis for uttak av Utviklingsfondet har vært at vi har gitt tilskudd til dekning
konsulentordningene (særlig i region Vest-Norge og Sør-Norge, men også noe i Nord
og Midt. Lite i Øst) og til dekning av egenandel for de nasjonale prosjektene som har
sine aktiviteter lokalt (Sammen, Sterk&Klar, Frivilligsentralene, Møteplassen,
Charlottenlund). Regionene har ytt tilskudd til lokalledene og intensjonen har vært at
de også skulle koordinere organisasjonens arbeid regionalt.
Utviklingsfondet har i dag en samlet kapital 7,4 millioner kroner (disposisjonsfondet
utgjør av dette 2,4 millioner kroner). Samlet egenkapital for IOGT i Norge (inkludert
UF og enedommer) er på 12,2 millioner kroner. IOGT har per 2016 samlede
lønnsforpliktelser for ansatte som i hovedsak jobber andre steder i landet (inkl.
skattetrekk) på rundt 10 millioner kroner. Egenkapitalen er derfor av begrenset
størrelse i forhold til organisasjonens aktivitet og den vil ved uforsiktig bruk kunne
tæres ned i løpet av relativt kort tid. Egenkapitalen gir i dag organisasjonen en
sikkerhet som gir mulighet til å ta noe risiko knyttet til at offentlige bevilgninger
tildeles sent i tildelingsåret samt at det kan dekke egenandeler der det er nødvendig.
Det gir også mulighet til å bruke midler i begrensede perioder for å starte opp nye
prosjekter og aktivitet. Det er viktig at man på alle nivåer i organisasjonen er klar over
at IOGTs sentralledd ikke sitter på noen stor formue. Landsstyret at tidligere drøftet
nødvendigheten av i størst mulig grad å unngå å tære på egenkapital og ha som mål å
finansiere virksomheten ved hjelp av avkastning på kapital samt ved eksterne
tilskudd.

VEDTAK:

Søknader til utviklingsfondet skal gå gjennom regionen, og hvor regionen
prioriterer dette. Sentralstyret ser på om vedtektene bør presiseres.
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Givertjeneste for IOGT
Det har lenge vært planer om å jobbe mer målrettet med økonomikampanjer knyttet
til givertjeneste. Administrasjonen foreslår å starte opp givertjeneste rett over nyttår
2017 med invitasjon til å bli fast giver til IOGTs arbeid. Vi retter oss i første omgang
mot medlemmer og medspillere. Vi sender også oppfordring til å bli faste givere til
alle som har gitt gave i Hvit jul-giverbrevene 2016.
 Givertjeneste forutsetter avtale om autogiro
 Vi inviterer til å støtte forebyggingsarbeid rettet mot barn og unge og/eller
tiltakene mot rusmisbrukere. Folk kan krysse av for hva de ønsker å støtte. Vi
inviterer til å gi kr 150 eller valgfritt beløp
 Vi ser på mulighetene for å melde oss inn i Innsamlingskontrollen

VEDTAK:

Administrasjonen igangsetter aksjon for å skaffe faste givere til IOGTs arbeid fra
januar 2017. Administrasjonen vurderer om IOGT skal meldes inn i
Innsamlingskontrollen.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen

