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1. Åpning og konstituering
a) Åpning
IOGTs 95. ordinære landsmøte ble åpnet av leder Hanne Gade Ringdal, før hun gav ordet til Åsane
Folkehøgskoles rektor Bjørn Berentsen, som ønsket velkommen til Åsane Folkehøgskole og Bergen.
IOGTs leder la i sin åpningstale vekt på at IOGT i år fyller 140 år, og at engasjementet har vært stort i
alle disse årene. Organisasjonens arbeidsmetoder har endret seg. I dag stilles det krav til
kunnskapsbasert kommunikasjon, som preger måten vi må arbeide på i fremtiden. IOGT må fortsette
å fokusere på forebygging, fordi det alltid er bedre å forebygge enn å forsøke å reparere. Dette
budskapet gjennomsyrer alle IOGTs aktiviteter. «Vi har verdens beste budskap, og må sørge for å
arbeide for å bli hørt». Ringdal takket alle organisasjonens ildsjeler for den jobben de gjør, og for det
felleskapet og den trivselen vi har i IOGT.
Landsmøtet minnet deretter de som har gått bort siden sist landsmøte med ett minutts stillhet.
Hanne Gade Ringdal ønsket alle et godt landsmøte, og takket rektor Bjørn Berentsen og Åsane
Folkehøgskole for den gode måten IOGTs landsmøte nok en gang har blitt tatt imot på.
Leder Hanne Gade Ringdal sørget deretter for at de innledende deler av konstitueringen av møtet ble
foretatt før hun overlot til dirigentene å fullføre konstitueringen av møtet.

b) Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen ble godkjent

c) Godkjenning av sakliste
Sak 2c: Årsmelding fra Åsane Folkehøyskole og sak 3d: Regnskap Åsane Folkehøyskole ble flyttet til
innunder Sak 5: Åsane Folkehøgskole.
Sak 4h: Forslag til nytt navn på IOGT fra Rechabs Minde ble flyttet frem til etter sak 4a: Forslag til nytt
navn til IOGT fra sentralstyret – for slik lettere å kunne behandle disse to under ett.
Vedtak: Saklisten ble godkjent, med de endringene som fremkom.
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d) Opprop og godkjenning av representanter – fullmaktnemndas innstilling
(I siste kolonne oppgis de saker der representantene i møtet av ulike årsaker ikke var til stede. Det er
særlig lagt vekt på å notere fravær fra voteringer. Annet fravær av kortere varighet kan være
uregistrert av protokollførerne).

Nr.

Navn

Mandat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
67
34

Hanne Gade Ringdal
Nils Johan Svalastog Garnes
Trond Aasland
Elisabeth Fjørtoft
Sonja Jacobsen
Mirjeta Emini
Espen Dahl Svendsen
Trond Gjøvåg
Per Arne Lillebø
Trine D Kielland
Alfred Isaksen
Solfrid Engen Kjørstad
Halldis Pettersen
Ulla Kolstad
Solveig Brandt Pettersen
Turid Folkestad
Roy Andreassen
Inger Staaf
Liv Kildebo
Pål Christian Roland
Eivind Fohlin
Per Jørgen Gram-Hallbert
Håvard Tangen
Øyvind Kind Robertsen
Svein Sæterdal
Per Janssen
Kristine Gustavsen
Bjørg Fohlin
Grethe Wiik
Bjørg Midtbø Sørli
Kirsten Tangen
Thor Strandhaug
Oddveig Strandhaug
Arne Kjørstad
Anna Lundblad Larsen

Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Region Øst-Norge
Region Øst-Norge
Region Øst-Norge
IOGT Østfold
IOGT Østfold
IOGT Østfold/Dirigent
IOGT Østfold
Ledestjernen
Sarpsfoss
IOGT Oslo og Akershus
IOGT Oslo og Akershus
IOGT Oslo og Akershus
IOGT Oslo og Akershus
IOGT Oslo og Akershus
Rechabs Minde
IOGT Bryn
Fremtidens vel
IOGT Concordia
IOGT Lørenskog
IOGT Oppegård
IOGT Oppland og Hedmark
IOGT Oppland og Hedmark
IOGT Oppland og Hedmark
Vårsol
Skjold

Fravær
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Helmer Nilsen
Tor Arne Walskaar
Ragnar Bakken
Nina Boberg
Roar Olsen
Lisbeth Bakken
Rolf Larsen
Frode Frodesen
Thorleif Jenssen
Rupert Derben
Per Skaugset
Knut Birger Olsen
Svein Ole Samuelsen
Aud Olsbu
Svein Olsbu
Jan Erik Køhne
Einar Altreides
Liv Ytrehus
Anny Bratland
Martin Gjøen
Haldor Lie
Øystein Mæland
Erling Rørtveit
Kristi Fjellhaug
Jan Monstad
Peggy Ann Fluge
Sigrunn Bjørsvik
Tor Johan Jensen
Else Sofie Olsen
Svein Inge Aarestad
Fredrik Sætre
Arne C Baardsen
Holger Straum
Odd Kjell Ingvaldsen
Eivind Jahren
Berit Toskedal Kvilhaug
Torstein Torbjørnsen
Ingvald Ytrehus
Olav Langeset
Berit Lyslo Concha
Johannes Sandstad

IOGT Sør-Norge
IOGT Sør-Norge
IOGT Sør-Norge
IOGT Vestfold
IOGT Vestfold
IOGT Vestfold
IOGT Søndre Buskerud
Prøven
IOGT Blefjell
IOGT Blefjell
IOGT Grenland
IOGT Grenland
IOGT Agder
IOGT Agder
Starkad
IOGT Vest-Norge
IOGT Vest-Norge
IOGT Vest-Norge
IOGT Bergen og omegn
IOGT Bergen og omegn
IOGT Bergen og omegn
IOGT Bergen
(Sak 4a-j)
Heim
IOGT Askøy
(Sak 1 og 2)
IOGT Askøy
(Sak 1 og 2)
Kleppeheim
(Sak 1 og 2)
Askø Varde
(Sak 1,2 og 5-11)
IOGT Sør-Rogaland
IOGT Sør-Rogaland
IOGT Sør-Rogaland
IOGT Haugesund og omegn
IOGT Haugesund og omegn
IOGT Haugesund og omegn
IOGT Haugesund og omegn
IOGT Karmøy
IOGT Karmøy
IOGT Karmøy
IOGT Sogn og Fjordane
IOGT Sogn og Fjordane
IOGT Sogn og Fjordane
IOGT Midt-Norge
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Øystein Dyb Hanssen
Ole Brubakk
Søren Høj
Anne-Karin Høj
Ole Martin Ringdal Oldervik
Kenneth Kiplesund
John Almendingen
Harald Markussen
Inger Torill Bakke
Ørnulf Thorbjørnsen
Jan Hallstensen

IOGT Midt-Norge
(sak 5-11)
IOGT Midt-Norge
IOGT Romsdal og Nordmøre
IOGT Romsdal og Nordmøre
IOGT Trondheim og omegn (Sak 1 og 2)
IOGT Trondheim og omegn (Sak 1 og 2)
IOGT Helgeland
IOGT Nord-Norge
IOGT Nord-Norge
IOGT Bodø
IOGT Tromsø

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Helge Kolstad
Elna Nilsen
Solveig Rauan Holten
Roald Heggernes
Jan Tore Evensen
Gisle Bangsund
Mari Marthe Katt-Ugle Apenæs
Olaf Lande
Morten Lønstad
Bjørn Berentsen
Josefine Larsson
Kristina Sperkova
Hanne Cecilie Widnes
Bozena Trojniak Delewska (Becky)
Roy Hagen
Frank Henriksen
Svenn-Arne Arntzen

Dirigent
Dirigent
Protokollfører
Protokollfører
Seniorrådgiver
Kampanjeleder
Administrasjonssekretær
Prosjektleder, Sammen
FORUT
Åsane Folkehøgskole
Gjest, IOGT-NTO
Gjest, IOGT International
Generalsekretær
Gjest, IOGT Polen
Gjest, IOGT Lørenskog
Gjest, DNT Edru Livsstil
Gjest, IOGT USA

(sak 5-11)

Fullmaktnemda, bestående av Jan Tore Evensen og Sonja Jacobsen, hadde gjennomgått fullmaktene
fra regioner og områder. Det var i forkant meldt inn 86 representanter. Disse fordelte seg ved
konstituering som følger: fra regionene 14, fra områdene 46, fra avdelingene 16, og fra landsstyret
(inkludert sentralstyret) 10. Totalt antall stemmeberettigede representanter i landsmøtet ble dermed
antatt å utgjøre 86. Fullmaktnemda anbefalte at samtlige 86 representanter godkjennes.
Vedtak: Samtlige 86 representanter ble godkjent.
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e) Valg av landsmøtefunksjonærer
i. Dirigenter:
Det forelå følgende forslag fra sentralstyret:
Helge Kolstad
Elna Nilsen
Turid Folkestad
Vedtak: Sentralstyrets forslag til dirigenter ble godkjent.
ii. Protokollførere:
Det forelå følgende forslag fra sentralstyret:
Solveig Rauan Holten
Roald Heggernes
Vedtak: Sentralstyrets forslag til protokollførere ble godkjent.
iii. Redaksjonskomité(er) og øvrige funksjonærer
Redaksjonskomité:
Leder: Espen Dahl Svendsen
Pål Christian Roland
Inger-Torill Bakke
Martin Gjøen
Sonja Jacobsen
Johannes Sandstad
Komité for navnespørsmålet:
Leder: Nils Johan Garnes
Roar Olsen
Per Arne Lillebø
Alfred Isaksen
Kirsten Tangen
Trine D. Kielland
Fredrik Sætre
Pressekomité:
Leder: Elisabeth Fjørtoft
Eivind Jahren
Øyvind Kind Robertsen
Tellekorps:
Gisle Bangsund
Odd Kjell Ingvaldsen
Olaf Lande
Det ble fremmet benkeforslag om at Grete Wiik gikk inn i tellekorpset for slik å balansere
kjønnsfordelingen. Hun erstattet Olaf Lande, som trakk seg.
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Vedtak: Sentralstyrets forslag til landsmøtefunksjonærer ble godkjent, med de endringer som
fremkom.

f) Godkjenning av forretningsorden
Landsstyremedlem Espen Dahl Svendsen poengterte at det foreliggende forslaget til
forretningsorden skal gjelde på fremtidige landsmøter, inntil annet vedtas.
Vedtak: Sentralstyrets forslag til forretningsorden ble godkjent.

h) Valg av protokollunderskrivere
Følgende ble foreslått som protokollunderskrivere:
Alfred Isaksen og Bjørg Fohlin.
Vedtak: Alfred Isaksen og Bjørg Fohlin ble valgt.

2. Meldinger
a) Styrets melding 2015 og 2016
IOGTs leder Hanne Gade Ringdal la fram styrets melding for 2015 og 2016. Ansatte presenterte flere
av organisasjonens prosjekter og aktiviteter.
Følgende tok ordet til generelle innlegg etter framleggelsen av årsmeldingene:
69 Eivind Jahren, 27 Kristine Gustavsen, 25 Svein Sæterdal, 23 Håvard Tangen, 07 Espen Dahl
Svendsen og 01 Hanne Gade Ringdal.

b) Kontrollkomitéens innstilling
Kontrollkomitéens innstilling til den framlagte meldingen, inkludert regnskap, ble framlagt av dens
leder Alfred Isaksen. Kontrollkomitéen innstilte på at meldingene og regnskapene burde godkjennes.
Vedtak a-b: Årsmeldingen for 2015 og 2016 ble enstemmig godkjent. Landsmøtet tok
kontrollkomitéens innstilling til orientering, og bad det nyvalgte sentralstyret om å følge opp
merknadene i rapporten fra kontrollkomiteen. Redaksjonelle endringer vil bli foretatt
administrativt.

c) Åsane Folkehøyskole
Saken er flyttet til under sak 5.

d) Orienteringer fra institusjoner og samarbeidspartnere
(orienteringene ble gitt underveis i landsmøtet, når det passet i programmet)
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i. FORUT
Generalsekretær Morten Lønstad orienterte om arbeidet i Forut.
Vedtak: Tatt til orientering.
ii. Juvente
Leder i Juvente, Øyvind Kind Robertsen, orienterte om arbeidet i Juvente.
Vedtak: Tatt til orientering.
iii. Juba
Grethe Wiik orienterte, på vegne av styreleder Ida Braaten, kort om arbeidet i Juba.
Vedtak: Tatt til orientering.

3. Regnskap
a) IOGT i Norge sitt regnskap for 2015
Sentralstyremedlem Sonja Jacobsen la fram regnskapet for 2015. Regnskapet er gjort opp med et
overskudd på kr. 954 925,-.

b) IOGT i Norge sitt regnskap for 2016
Sentralstyremedlem Sonja Jacobsen la fram regnskapet for 2016. Regnskapet er gjort opp med et
overskudd på kr. 284 491,-.

c) Revisors beretning
Beretningene fra revisor Kay Vidar Thomassen ble referert av dirigent Elna Nilsen.
Følgende hadde ordet i forbindelse med fremleggingen av regnskapene:
23 Håvard Tangen og 03 Trond Aasland.
Landsmøtet sluttet seg til Håvard Tangens forslag om at budsjettene bør legges ved regnskapet i
landsmøtepapirene ved fremtidige landsmøter, for bedre å kunne sammenligne tallene.
Vedtak: Etter revisors beretninger var framlagt ble regnskapene fra 2015 og 2016 enstemmig
godkjent. Regnskapene fra IOGTs utviklingsfond, Rektor Lars O. Jensens fond, Carl Reynoldsfond og
Aasta og Sverre Jensens fond ble tatt til orientering.
Landsmøtet ønsker forøvrig, med henvisning til revisors beretninger, å gjøre revisor oppmerksom på
at riktig betegnelse på IOGT er «organisasjon», og ikke «stiftelse».

d) Regnskap Åsane Folkehøyskole
Saker er flyttet til under sak 5.

4. Forslag til landsmøtet
Sak 4a og 4h ble behandlet under ett.
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a) Forslag til nytt navn for IOGT
IOGTs nestleder Nils Johan Svalastog Garnes presenterte forslaget fra landsstyret.
Landsstyret foreslår at IOGT i Norge endrer navn til Klar – solidaritet og forebygging.
Dette medfører endring i alle paragrafer i vedtektene hvor det i dag står IOGT i Norge eller IOGT.
Begrunnelse:
De siste årene har vi startet opp mange nye aktiviteter. Viktig i disse aktivitetene har vært å finne
gode måter å kommunisere med de vi ønsker å treffe. Vi tar utgangspunkt i de behovene foreldre har
når barna deres går inn i ungdomsskolealder, eller til innvandrere som har spørsmål og utfordringer
med den norske alkoholkulturen. Vi har tilbud til foreldre som føler seg alene med barn, og til
rusmisbrukere som lever på gata. Vi har vært landet rundt med ruspolitiske møter og
forebyggingskonferanser. Vi har hatt flere hundre lokale stands – både for å verve og i forbindelse
med kampanjer. Vi har vært og er opptatt av å knytte IOGT-navnet til disse aktivitetene, men ser
også at navnet i dag gir oss flere forklaringsproblemer enn fordeler i arbeidet.
IOGT er i dag ingen forkortelse, men det finnes heller ingen fornuftig måte å si navnet på som f.eks
IKEA eller OBOS. Dermed blir en god del mennesker opphengt i navnet. Navnet knyttes først og
fremst til vår historie, en historie vi ikke er flau over, men som likevel ikke er det vi mener først og
fremst bygger organisasjonen i dag.
Å bytte navn er ikke avgjørende for å jobbe med vårt omdømme i samfunnet, men sammen med de
andre tingene som vi gjør vil det gjøre kommunikasjonen litt enklere. Å ha et navn som forbindes
med noe positivt og ikke minst med det organisasjonen gjør eller står for, fremfor å ha fire bokstaver
som har en historisk betydning, men ikke noen mening i dagens samfunn er ønskelig.
Vi har kjørt en prosess i fire år hvor mange navn har vært lansert og diskutert i organisasjonen. Det
siste året har vi jobbet med et knippe navn, hvorav Klar var et av disse. Vi har hatt fokusgrupper både
i organisasjonen, og blant folk nær organisasjonen. Klar kom ut som det navne-alternativet med
størst støtte.
Klar er et navn som gir positive assosiasjoner. Det signaliserer at vi er klare til å gjøre en innsats eller
et arbeid. Det kan også koples til det vi er – klare eller edrue. Man kan også gi hver bokstav i ordet en
betydning. Vi mener at denne flertydigheten er positiv siden navnet ikke stenger, men kan brukes
aktivt i flere sammenhenger enn om vi brukte begreper som er mer spesifikke for oss, men som kun
kan bety en ting - liksom edru eller rusfri.
Vi har imidlertid fått noen reaksjoner på at navnet er for generelt, og vi ser derfor at vi kan ha behov
for et tillegg for å gjøre navnet mer særegent, men også for å skille det fra andre på feltet som bruker
Klar-begrepet. Vi foreslår derfor at navnet blir Klar – solidaritet og forebygging.
Forebygging er et bredt begrep som dekker både tiltak som retter seg mot alle og søker å forhindre
at et problem eller skade oppstår; tiltak som retter seg mot risikosituasjoner og risikogrupper som er
mer utsatt enn andre; og tiltak som rettes mot enkeltindivider hvor problemene allerede har skjedd.
IOGT har aktiviteter som dekker hele spekteret av begrepet, selv om vi som regel har brukt begrepet i
betydningen tiltak som skal hindre at problemer oppstår, på et tidligst mulig tidspunkt. I tillegg har vi
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IOGTs landsmøte i Bergen
9. – 11. juni 2017
PROTOKOLL
også aktiviteter som ikke nødvendigvis hver har et forebyggende formål, men som like fullt kan ha
forebyggende effekter.
Ut fra denne definisjonen av forebygging mener vi at det er dekkende for det aller meste av de
aktivitetene vi driver med i dag, og derfor det ordet som best beskriver det vi gjør.
Mange av våre medlemmer ser på valget om å ikke drikke alkohol som et solidaritetsstandpunkt.
Men solidaritetsarbeidet har også en spesiell plass i vår ideologi og arbeid gjennom arbeidet i FORUT.
Arbeidet for fattigdomsbekjempelse og like rettigheter har lange tradisjoner i organisasjonen. Derfor
mener vi dette også fortjener en plass i et tillegg til navnet Klar.
Med navnet Klar – solidaritet og forebygging har vi ordet Klar som sier noe om hvem og hva vi er, og
forebygging og solidaritet som sier noe om hva vi gjør og hva vi står for. Kombinasjonen av dette
mener vi gir et godt navn for IOGT å gå videre med.

h) Forslag på nytt navn til organisasjonen, fra losje «Rechabs Minde»
25 Svein Sæterdal presenterte forslaget fra Rechabs Minde.
Oslo Losje «Rechabs Minde» foreslår at IOGT i NORGE bytter navn til IOGT RUSFRI SOLIDARITET.
Begrunnelse:
Det heter at navnet skjemmer ingen,- men det er heller ikke uviktig hvilke assosiasjoner et navn gir.
Coca cola har således investert milliarder i sitt merkenavn,- og ingen i det firmaet vil vel drømme om
å skifte navn på på produktet. IOGT har ikke samme sterke merkenavn lenger, men i alle fall i enkelte
lokalsamfunn har dette navnet en positiv klang eller i det minste at folk vet hva organisasjonen står
for. Etter vårt syn må derfor et eventuelt nytt navn på organisasjonen være åpenbart mye bedre før
en kaster på båten den ""merkevareverdi"" som ligger i IOGT-navnet. Forslaget KLAR , har etter vår
mening ingen slik åpenbar merverdi.
KLAR er rett nok for de fleste et positivt ladet ord, men det gir ingen som helst umiddelbare
assosiasjoner om hva organisasjonen arbeider for. Er det først bare snakk om å velge et ord med et
umiddelbart positiv inntrykk , vil vi heller foreslå f.eks : BRA,OK, eller HURRA.
Skal en først kaste på båten den ""merkevareverdien "" som ligger i IOGT-navnet ,må organisasjonen
bruke et 10 talls millioner kroner i markedsføring av et nytt navn,- og det vil etter vårt skjønn være
misbruk av organisasjonenes midler,- om slike midler hadde eksistert.
Vi går derfor heller inn for å ta vare på gammel navnekapital, og fornye det med et lite ""etternavn""
som sier noe om våre hovedverdier ,- slik f.eks DNT og MA har gjort.
Vårt forslag er derfor: IOGT RUSFRI SOLIDARITET
Hvis ikke dette forslaget vinner fram, vil vi heller beholde det gamle navnet enn å skifte til KLAR.
Innstilling fra landsstyret:
Landsstyret støtter ikke «Rechabs Minde» sitt forslag til nytt navn.
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Landsstyret fremmer i en annen sak forslag til nytt navn for IOGT i Norge, og har der argumentert for
hvorfor vi mener at et navneskifte er riktig. Å endre navn til IOGT RUSFRI SOLIDARITET vil ikke løse
utfordringene vi har med dagens navn. Etter vår mening vil det gi oss ytterligere utfordringer.
For mange i IOGT er det å ikke bruke rusmidler et uttrykk for solidaritet med de som har problemer
enten pga. egen rus eller rusproblemer i familien. Vi er enig med forslagstiller om at dette er en viktig
verdi i IOGT, og som vi skal bevare. Det er også en hovedoppgave for IOGT å arbeide for å skape
aksept for å ikke bruke rusmidler, at vi skal ha en større gruppe i befolkningen som velger å ikke
drikke alkohol, og at flere også ser de ideologiske begrunnelsene for et slikt valg.
Samtidig arbeider vi på flere arenaer, og driver prosjekter med ulike målsetninger. I det politiske
arbeidet går ikke skillelinjen mellom de som bruker rusmidler og de som ikke gjør det. Den går
mellom de som ønsker en restriktiv og solidarisk ruspolitikk, og de som ønsker å liberalisere den. I
prosjekter som Sterk&Klar sier vi at foreldre kan være gode forebyggere for sine barn. Vi skiller heller
ikke der mellom de foreldrene som drikker og de som ikke gjør det, men vi snakker om grensesetting,
om å være gode rollemodeller og om foreldresamarbeid.
Vi må i arbeidet vårt kunne skille mellom arenaene, og vite når vi diskuterer ulike saker. Vi har et
klart ståsted, og skal ikke legge skjul på dette. Men vi mener at IOGT RUSFRI SOLIDARITET
kommuniserer dårlig med mange av de vi ønsker å nå, og som vi vil danne allianser sammen med.
Det vil gjøre det vanskeligere å nå målene våre, og også vanskeligere å få en dialog med mennesker
som drikker, som er en forutsetning for at de i det hele tatt skal høre våre argumenter for å ta rusfrie
valg.
Etter presentasjonen av de to forslagene ble det åpnet for generell debatt.
Følgende ba deretter om ordet til forretningsorden:
07 Espen Dahl Svendsen, 44 Rupert Derben og 75 Kristine Gustavsen.
Følgende hadde ordet i saken om navnebytte for IOGT:
08 Trond Gjøvåg, 07 Espen Dahl Svendsen, 10 Trine D. Kielland, 75 Johannes Sandstad, 86 Jan
Hallstensen, 27 Kristine Gustavsen, 69 Eivind Jahren, 43 Thorleif Jenssen, 20 Pål Christian Roland, 02
Nils Johan Svalastog Garnes, 16 Turid Folkestad, 06 Mirjeta Emini, 68 Odd-Kjell Ingvaldsen, 63 Else
Sofie Olsen, 26 Per Janssen, 92 Gisle Bangsund, 30 Bjørg Midtbø Sørli, 4 Elisabeth Fjørtoft, 74 Berit
Lyslo Concha, 31 Kirsten Tangen, 71 Torstein Thorbjørnsen, 83 Harald Markussen, 14 Ulla Kolstad, 12
Solfrid Engen Kjørstad, 39 Roar Olsen, 65 Fredrik Sætre, 23 Håvard Tangen, 60 Peggy Ann Fluge, 40
Lisbeth Bakken og 44 Rupert Derben.
Endringsforslag / alternative forslag:
10 Trine D. Kielland fremmet på vegne av Region Nord-Norge følgende forslag:
Klar – Solidaritet og rusforebygging.
75 Johannes Sandstad fremla følgende tillegg til landsstyrets forslag, på vegne av Region Midt-Norge:
Styret for IOGT Region Midt-Norge mener at landsstyrets forslag på navnet «Klar – solidaritet og
forebygging» er ett av flere mulige gode navn, men støtter navneforslaget og foreslår følgende
tillegg:
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Stikkordene Kunnskapsbasert, Livsstil, Aktivitet og Rusfri knyttes til begrepet KLAR, og kan
benyttes i forbindelse med IOGT sitt presentasjonsmateriell.
Den norske varianten av «IOGT-Globusen» videreføres.
Det nye navnet må få en utforming som gjør det enkelt og naturlig å knytte det sammen med
konkrete tiltak og prosjekt som drives av organisasjonen.

63 Else Sofie Olsen fremmet følgende forslag:
IOGT-navnet beholdes. Vi skal være en Internasjonal Organisasjon for Gode Tider – uten rusgifter.
26 Per Janssen fremmet følgende forslag:
IOGT for solidaritet og rusfri livsstil.
31 Kirsten Tangen fremmet følgende forslag:
IOGT er KLAR.
71 Torstein Torbjørnsen fremmet følgende forslag:
Klar – rusforebygging.
65 Fredrik Sætre fremmet følgende forslag:
IOGT – Rusfri framtid.
44 Rupert Derben fremmet følgende utsettelsesforslag:
Navnet IOGT beholdes, men det arbeides med å definere det på nytt (engelsk eller latin).
Vedtak: Et lite mindretall ønsket utsettelse, og dermed falt utsettelsesforslaget.
Følgende ba deretter om ordet til forretningsorden:
16 Turid Folkestad, 75 Johannes Sandstad, 43 Thorleif Jenssen og 86 Jan Hallstensen.
39 Roar Olsen ba om skriftlig votering i saken.
Landsmøtet voterte over endring av navn fra IOGT til Klar. Antall stemmeberettigede: 84.
Vedtak: Forslaget om endring av navn fra IOGT til Klar falt, med 22 mot 60 stemmer (2 blanke
stemmer).
Landsmøtet oversendte saken til komitéen for navnespørsmålet for justeringer av eventuelle
«etternavn».
Komitéen for navnespørsmålet fremmet deretter følgende forslag til landsmøtet:
Dagens navn endres ikke. Men landsmøtet oppfordrer det nyvalgte landsstyret til å utrede måter å
benytte eventuelle «etternavn» på i fremtidig kommunikasjonsarbeid.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Landsstyremedlem Espen Dahl Svendsen la frem sakene 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g og 4i samlet:

b) Endring av § 1-2 Medlemskap
Landsstyret foreslår at det legges til som siste avsnitt i § 1-2:
«For å utløse medlemsrettigheter må kontingenten være betalt for inneværende år, men før
betalingsfristen utløper er det tilstrekkelig å ha betalt kontingent for foregående år.»
Begrunnelse:
I forbindelse med gjennomføring av lokale og regionale årsmøter har vi fått henvendelser fra
tillitsvalgte som savner hjemmel i IOGTs vedtekter for å kreve at representanter har betalt
kontingent for inneværende år. Det er gjennom å betale kontingenten at du bekrefter at du fortsatt
ønsker å stå som medlem. Slik dagens vedtekter er kan du stå som medlem i opptil to år uten å
betale kontingenten. Landsstyret foreslår også å stramme til dette, men mener uavhengig av det at
det er rimelig at kontingenten er betalt for å delta på regionårsmøter eller landsmøter, og ha viktige
verv i organisasjonen.
Følgende hadde ordet til forslaget om endring av § 1-2 Medlemskap:
74 Berit Lyslo Concha, 08 Trond Gjøvåg, 14 Ulla Kolstad, 93 Mari Marthe Katt-Ugle Apenæs og 25
Svein Sæterdal.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, mot 4 stemmer.

c) Endring av § 7-1 Kontingenter
Landsstyret foreslår at § 7-1 Kontingenter, avsnitt 5:
«Dersom kontingenten ikke er betalt senest ett år etter det året kontingenten gjelder for, er
medlemmet å anse som suspendert.»
Erstattes med:
«Dersom kontingenten ikke er betalt innen det året kontingentkravet gjelder for, er medlemmet å
anse som utmeldt.»
Begrunnelse:
I 2016 fikk alle medlemmer i tillegg til det ordinære kontingentkravet fire purringer. Vi ser av erfaring
at om et medlem i løpet av et år ikke har betalt kontingenten sin, så er sannsynligheten relativt liten
for at han eller hun betaler den året etter. For de som ikke melder seg aktivt ut ender vi derfor med å
bruke ressurser på å sende nye krav og Aksent til mennesker som ikke ønsker å stå som medlem.
Disse medlemmene betyr heller ikke noe for driftsstøtten fra direktoratet siden vi der kun teller
betalende medlemmer. Det er selvsagt en målsetning at så mange som mulig av medlemmene
fortsetter å stå som medlem, men vi mener det da er bedre å bruke mer ressurser på dette i løpet av
året, og gi gamle medlemmer en mulighet til å gjenoppta sitt medlemskap igjen om de blir strøket.
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Følgende hadde ordet til forslaget om endring av § 7-1 Kontingenter:
69 Eivind Jahren, 103 Svenn-Arne Arntzen og 74 Berit Lyslo Concha.
Vedtak: Endringen ble vedtatt, mot 15 stemmer.

d) Endring av § 7-5 Bevilgninger
Landsstyret forslår at § 7-5 Bevilgninger endres fra:
«Samlede bevilgninger til formål utenfor prosjekter og aktiviteter i IOGT begrenses til kr. 10.000.- pr.
år. Til Forut, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr. 25.000.- pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger
utover dette må forelegges sentralstyret for godkjenning.»
Til:
«Samlede bevilgninger til formål utenfor prosjekter og aktiviteter i IOGT begrenses til kr. 10.000.- pr.
år. Til enkeltprosjekter og aktiviteter i IOGT kan det bevilges inntil 10.000.- pr. år. Til Forut, Juvente
og Juba kan det bevilges inntil kr. 10.000.- pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger utover dette, må
forelegges sentralstyret for godkjenning. Lån behandles på samme måte som bevilgninger.»
Begrunnelse:
Bakgrunnen for denne paragrafen er å sikre at midler som er arbeidet frem i organisasjonen ikke
overføres til andre organisasjoner uten at IOGT får noen klar fordel tilbake. Vi har i løpet av perioden
hatt saker som gjør at vi ser behovet for å tette noen hull i lovverket, og foreslår derfor at lån skal
behandles på samme måte som bevilgninger. Spesielt vil det for oss være viktig å stanse lån som i
praksis er bevilgninger fordi de gis avdrags- og rentefrie og/eller med lang eller utydelig betalingstid.
Vi foreslår også å stramme inn på overføringer til FORUT, Juba og Juvente og å utvide dette til også å
gjelde andre enkeltprosjekter i IOGT (som Åsane folkehøgskole, frivilligsentraler, Møteplassen
Solhaug etc.). Fortsatt kan sentralstyret godkjenne slike bevilgninger, men i en periode hvor mange
av våre avdelinger er blitt små, og det er et relativt lite antall personer som kan sitte og forvalte store
verdier er det nødvendig å få en bedre oversikt over hva det bevilges midler til.
Disse endringene hindrer ikke overføringer av midler mellom nivåene i organisasjonen. En region kan
f.eks. fortsatt uten godkjenning bevilge midler eller låne til et område eller en avdeling, og en
avdeling kan bevilge midler til drift av en region.
Følgende hadde ordet til forslaget om endring av § 7-5 Bevilgninger:
75 Johannes Sandstad, 62 Tor Johan Jensen, 84 Inger-Torill Bakke, 08 Trond Gjøvåg, 31 Kirsten
Tangen, 25 Svein Sæterdal, 39 Roar Olsen, 26 Per Janssen, 07 Espen Dahl Svendsen, 78 Søren Høj, 12
Solfrid Engen Kjørstad, 89 Odd-Kjell Ingvaldsen og 02 Nils Johan Svalastog Garnes.
Endringsforslag / alternative forslag:
75 Johannes Sandstad fremmet følgende tillegg til landsstyrets forslag, på vegne av Region MidtNorge:
Styret for IOGT Region Midt-Norge støtter intensjonen bak forslaget, men mener det er behov for en
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tydeliggjøring, der en del av det som framkommer i begrunnelsen inngår i selve vedtaket. Det
foreslås derfor å ta inn et tillegg:
Dette gjelder ikke for overføringer av midler mellom nivåene i organisasjonen. En region kan bevilge
midler til et område eller en avdeling, og en avdeling kan bevilge midler til egen region.
62 Tor Johan Jensen fremmet følgende forslag:
Første avsnitt som foreslått.
Til enkeltprosjekter og aktiviteter i IOGT kan det bevilges inntil kr. 15 000,- pr. prosjekt pr. år.
Til FORUT, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr. 15 000,- pr. organisasjon pr. år.
Videre som foreslått. I tillegg tas inn siste avsnitt i begrunnelsen i selve lovverket.
84 Inger-Torill Bakke fremmet følgende forslag på vegne av Region Nord-Norge:
IOGT Region Nord-Norge ønsker at nåværende formulering av paragrafen ikke endres, men at siste
setning i forslaget fra sentralstyret legges til:
Lån behandles på samme måten som bevilgninger.
08 Trond Gjøvåg fremmet følgende forslag:
Samlede bevilgninger til formål utenfor prosjekter og aktiviteter i IOGT begrenses til kr. 15 000,- pr.
år. Til FORUT, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr. 30 000,- pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger
utover dette må forelegges sentralstyret for godkjenning. Lån behandles som bevilgninger.
Begrunnelse: Hensikten er å sørge for at ikke store beløp forsvinner ut av organisasjonen. Ved å
inkludere lån tettes et smutthull.
31 Kirsten Tangen fremmet følgende forslag:
Til FORUT, Juba, Juvente og Åsane kan det bevilges kr. 25 000,- pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger
utover dette forelegges regionstyret for godkjenning. Lån behandles på samme måte som
bevilgninger.
25 Svein Sæterdal fremmet følgende forslag:
Endring av beløp:
Innen aktivitet fra 10 000,- til 20 000,-.
Til enkeltprosjekter fra 10 000,- til 30 000,-.
Til FORUT, Juvente og Juba fra 10 000,- til 50 000,-.
78 Søren Høj fremmet følgende forslag:
Endring av beløpet:
Utenfor prosjekter og aktivitet i IOGT til kr. 15 000,- pr. år.
Til enkeltprosjekter og aktivitet i IOGT inntil kr. 30 000,- pr. år.
Vedtak: Landsmøtet oversendte de fremmede forslagene til redaksjonskomitéen.
Redaksjonskomitéen fremmet følgende justerte forslag til landsmøtet:
Saken krever en nærmere utredning, og foreslås utsatt.
Vedtak: Utsettelsesforslaget ble vedtatt, med et klart flertall.
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e) Endringer av § 7-6 om Utviklingsfondet
Landsstyret forslår at § 7-6 Utviklingsfondet endres fra:
«Dersom en avdeling oppløses, overtar og forvalter IOGT i Norge avdelingens midler. Midlene
avsettes for bruk i IOGTs utviklingsfond. Fondet har egne statutter. Midlene plasseres fortrinnsvis
som en del av Sober Kapital.»
Til:
«Dersom en avdeling oppløses overføres eiendelene til IOGTs utviklingsfond. Fondet har egne
statutter. Midlene plasseres fortrinnsvis som en del av Sober Kapital.»
Begrunnelse:
Dette er først og fremst språklige endringer for å gjøre paragrafen mer forståelig. IOGT i Norge sin
rolle i forbindelse med utviklingsfondet står i fondet sine statutter.
Følgende hadde ordet til forslaget om endring av § 7-6 Utviklingsfondet:
62 Tor Johan Jensen, 86 Jan Hallstensen, 07 Espen Dahl Svendsen, 08 Trond Gjøvåg, 69 Eivind Jahren
og 86 Jan Hallstensen
Endringsforslag/ alternative forslag:
62 Tor Johan Jensen fremmet følgende forslag:
Dersom en avdeling oppløses overføres 20 % av midlene til regionen, 10 % til området og resten til
utviklingsfondet.
86 Jan Hallstensen fremmet følgende forslag på vegne av Region Nord-Norge:
Dersom en avdeling oppløses, overføres halvparten av eiendelene til IOGTs utviklingsfond og
halvparten til et regionalt utviklingsfond. Fondet har egne statutter. Midlene plasseres fortrinnsvis
som en del av Sober Kapital.
Begrunnelse: Slik sikres regionen midler til å arbeide for å få i gang ny virksomhet i området
avdelingen virket i og/eller nye områder i regionen.
Vedtak: Landsmøtet oversendte de fremmede forslagene til redaksjonskomitéen.
Redaksjonskomitéen fremmet følgende justerte forslag til landsmøtet:
Saken krever en nærmere utredning, og foreslås utsatt.
Følgende hadde ordet til det justerte forslaget om endring av § 7-6 Utviklingsfondet:
08 Trond Gjøvåg.
Vedtak: Utsettelsesforslaget ble vedtatt, med klart flertall.
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f) Endringer av § 7-7 Fast eiendom
Landsstyret foreslår at 1. artikkel i § 7-7 Fast Eiendom endres fra:
«Ingen enhet kan bli eier eller medeier av fast eiendom, eller overdra fast eiendom, eller andel i slik
eiendom til andre, uten at saken er forelagt regionstyre til uttalelse. Saken skal deretter forelegges
sentralstyret som har den endelige avgjørelse.»
Til:
«Ingen enhet kan bli eier eller medeier av fast eiendom, eller overdra fast eiendom, eller andel i slik
eiendom til andre, uten at saken er godkjent av sentralstyret. Saken skal først forelegges regionstyre
til uttalelse. Overdragelse av bruksrett eller langvarig utlån behandles på samme måte som salg.»
Begrunnelse:
På samme måte som med andre endringer foreslått på dette landsmøtet foreslår vi en presisering av
paragrafen på bakgrunn av saker vi har hatt i denne perioden. Paragrafen er ikke ment å ramme
ordinær utleier av lokaler eller eiendommer IOGT disponerer, men de tilfellene hvor det skjer en
overføring av rettigheter som gjør at vi ikke lenger kan ha IOGT-aktivitet i lokalene eller det
vanskeliggjør evt. salg av eiendommen på et senere tidspunkt.
Følgende hadde ordet til forslaget om endring av § 7-7 Fast Eiendom:
75 Johannes Sandstad, 07 Espen Dahl Svendsen, 08 Trond Gjøvåg, 68 Odd-Kjell Ingvaldsen og 20 Pål
Christian Roland.
Endringsforslag/ alternative forslag:
75 Johannes Sandstad fremmet følgende forslag på vegne av Region Midt-Norge:
Styret for region Midt-Norge mener at effekten av endringen opprettholdes om en benytter en
formulering, der regionstyret fortsatt har myndighet over bruksrett og langvarig utlån og foreslår
følgende formulering:
Ingen enhet kan bli eier eller medeier av fast eiendom, eller overdra fast eiendom, eller andel i slik
eiendom til andre, uten at saken er godkjent av sentralstyret. Saken skal først forelegges regionstyret
til uttalelse. Overdragelse av bruksrett eller langvarig utlån kan avgjøres av regionstyret.
20 Pål Christian Roland fremmet et utsettelsesforslag til sak 4f.
Vedtak: Utsettelsesforslaget falt, mot 23 stemmer.
Landsmøtet oversendte de fremmede forslagene til redaksjonskomitéen.
Redaksjonskomitéen fremmet følgende justerte forslag til landsmøtet:
Landsstyrets forslag opprettholdes.
Følgende hadde ordet til det justerte forslaget om endring av § 7-7 Fast eiendom:
08 Trond Gjøvåg.
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Region Midt-Norge opprettholdt sitt forslag, og landsmøtet voterte over dette.
Vedtak: Forslaget oppnådde ikke 2/3 flertall, og falt (45 stemmer for region Midt-Norges forslag).
Landsmøtet voterte deretter over landsstyrets opprettholdte forslag.
Vedtak: Forslaget oppnådde 2/3 flertall, og ble vedtatt (57 stemmer for landsstyrets forslag).

g) Endring av § 2-4 Landsstyret og sentralstyret
Landsstyret foreslår at § 2-4 Landsstyret og sentralstyret endres fra:
«Landsstyret er IOGTs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det skal ha det overordnede
ansvaret for organisasjonens virksomhet. Vedtak i landsstyret er gyldige så lenge de ikke omgjøres av
et landsmøte.
Landsstyret består av sentralstyret, 1 representant fra hver av regionene, 1 representant fra Juvente
og 1 representant fra Juba. Regionenes representant skal være den til enhver tid sittende leder.
Regionene velger også et varamedlem til landsstyret som møter om leder ikke kan møte.
Sentralstyret skal lede og ha ansvaret for organisasjonens virksomhet.
Sentralstyret består av 5 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, og 1 representant for
de ansatte. Leder og nestleder velges særskilt.
Landsstyret og sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
IOGT i Norge forpliktes av leder og adm. leder i fellesskap.»
Til:
«§ 2-4 Sentralstyret
Sentralstyret leder IOGT i Norge sitt arbeid, og er dens høyeste myndighet mellom landsmøtene.
Vedtak i sentralstyret er gyldige så lenge de ikke omgjøres av et landsmøte.
Sentralstyret består av 7 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, 1 representant fra
Juvente, 1 representant fra Juba og 1 representant for de ansatte. Leder og nestleder velges særskilt.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
IOGT i Norge forpliktes av leder og adm. leder i fellesskap.»
Begrunnelse:
Spørsmålet omkring forholdet mellom landsstyre og sentralstyre var oppe til debatt i forrige periode i
forbindelse med endringene i strukturen. Vi så den gangen også behovet for å gjøre organisasjonen
«flatere» og redusere antallet organer, men valgte å fjerne arbeidsutvalget fra vedtektene, men
beholde lands- og sentralstyre. Med erfaringene fra denne perioden mener vi at landsstyret ikke
19

IOGTs landsmøte i Bergen
9. – 11. juni 2017
PROTOKOLL
fungerer optimalt, og at et sentralstyre redusert til 5 medlemmer og 2 varamedlemmer blir sårbart
når det er langvarig frafall blant noen av styremedlemmene. Ordningen med sentralstyre og
landsstyre fører i dag til dobbeltarbeid, og flere saker som i utgangspunktet skulle være lagt til
sentralstyret tas opp i landsstyret siden dette er mest praktisk.
Ved å ta bort landsstyret vil flertallet i organisasjonens øverste organ være valgt av landsmøtet, som
er organisasjonens øverste organ, og som de også står ansvarlig overfor. I en demokratisk
medlemsstyrt organisasjon mener vi dette er et viktig prinsipp. Det vi dermed være det organet som
er valgt av landsmøtet og har ansvaret for å rapportere til landsmøtet, som også vil være vårt
høyeste organ mellom landsmøtene.
Å ha nær kontakt med regionene vil imidlertid fortsatt være viktig. Vi mener derfor at det bør
innføres kontaktmøter mellom sentralstyret og regionlederne minimum 2 ganger pr. år. Tema for
disse møtene vil være gjensidig informasjon om planer og aktiviteter og erfaringsutveksling. Når
dette ikke er en del av den formelle styringsstrukturen vil vi kunne gjøre møtene bedre ved å
fokusere mer på aktiviteten som drives og planene fremover enn i dag. Dette åpner også for at man
kan opprette flere regioner uten at man av den grunn må gjøre endringer i ett landsstyre.
Når landsstyret tas bort er det også naturlig å utvide sentralstyret igjen til 7 medlemmer, som det var
før endringene på sist landsmøte. Vi mener det holder med 2 varamedlemmer, og at Juba og Juvente
fortsatt skal ha representanter i styret med fulle rettigheter. Dette er det lang tradisjon for i
organisasjonen, og viser det nære båndet mellom organisasjonene. Ordningen med
ansattrepresentant fortsetter også.
Med et større sentralstyre blir det mer naturlig å opprette et mindre arbeidsutvalg, som har vært
savnet i denne perioden, men vi mener at sentralstyret selv bør kunne få organisere sitt arbeid, og
setter det derfor ikke inn i vedtektene.
Følgende hadde ordet til forslaget om endring av § 2-4 Landsstyret og sentralstyret:
82 John Almendingen, 43 Thorleif Jenssen, 83 Harald Markussen, 75 Johannes Sandstad, 01 Hanne
Gade Ringdal, 08 Trond Gjøvåg, 16 Turid Folkestad, 86 Jan Hallstensen og 69 Eivind Jahren.
Endringsforslag/ alternative forslag:
82 John Almendingen fremmet følgende forslag:
Vedtak i sentralstyret er gyldig så lenge de ikke omgjøres av sentralstyret eller et landsmøte.
83 Harald Markussen fremmet følgende forslag på vegne av region Nord-Norge:
Nytt avsnitt i forslaget til vedtak:
Minimum 2 ganger pr. år gjennomføres kontaktmøter mellom sentralstyret og regionlederne for
gjensidig informasjon om planer og aktiviteter og erfaringsutveksling.
75 Johannes Sandstad fremmet følgende forslag på vegne av region Midt-Norge:
Styret for IOGT Region Midt-Norge støtter forslaget om en forenkling av styringsstrukturen for IOGT i
Norge, men mener at forslaget i for liten grad sikrer medbestemmelse og kommunikasjon mellom
sentralstyret og regionene. Regionstyret foreslår derfor et tilleggspunkt mellom avsnitt to og tre i
landsstyrets forslag:
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Av de 7 landsmøtevalgte medlemmene i sentralstyret skal det velges en fra hver region. For disse
velger landsmøtet i tillegg ett personlig varamedlem fra samme region.
Vedtak: Landsmøtet oversendte de fremmede forslagene til redaksjonskomitéen.
Redaksjonskomitéen fremmet følgende justerte forslag til landsmøtet:
«§ 2-4 Sentralstyret
Sentralstyret leder IOGT i Norge sitt arbeid, og er dens høyeste myndighet mellom landsmøtene.
Vedtak i sentralstyret er gyldige så lenge de ikke omgjøres av et landsmøte.
Sentralstyret består av 7 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, 1 representant fra
Juvente, 1 representant fra Juba og 1 representant for de ansatte. Leder og nestleder velges særskilt.
Minimum 2 ganger pr. år gjennomføres kontaktmøter mellom sentralstyret og regionlederne for
gjensidig informasjon om planer og aktiviteter og erfaringsutveksling.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
IOGT i Norge forpliktes av leder og administrativ leder i fellesskap.»
Redaksjonskomitéen gjorde oppmerksom på følgende:
Vedtektene må redigeres – Landsstyret endres til sentralstyret alle steder det forekommer.
Ankemuligheten ved utelukkelse (§ 6-2) forsvinner.
Følgende hadde ordet til forslaget om endring av § 2-4 Sentralstyret:
43 Thorleif Jenssen, 75 Johannes Sandstad, 07 Espen Dahl Svendsen, 82 John Almendingen og 44
Rupert Derben.
Landsmøtet voterte over avvikling av landsstyret.
Vedtak: Forslaget fikk 63 stemmer, og landsstyret avvikles dermed.
Landsmøtet voterte deretter over redaksjonskomitéens justerte forslag.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, med et overveldende flertall.
75 Johannes Sandstad opprettholdt sitt forslag, og landsmøtet voterte over saken.
Vedtak: Et klart flertall stemte mot forslaget, som dermed falt.
82 John Almendingen opprettholdt sitt forslag, og landsmøtet voterte over saken.
Vedtak: Et klart flertall stemte mot forslaget, som dermed falt.
Landsmøtet voterte deretter over å gi det nyvalgte sentralstyret redigeringsfullmakt til å gjøre de
nødvendige endringer i IOGTs vedtekter.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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h) Forslag på nytt navn til organisasjonen, fra losje «Rechabs Minde»
Saken er flyttet til under sak 4a.

i) Forslag til endring av § 1-2 Medlemskap, fra losje «Rechabs Minde»
25 Svein Sæterdal innledet til saken på vegne av Rechabs Minde.
Oslo Losje «Rechabs Minde» foreslår at andre avsnitt i § 1-2 MEDLEMSSKAP endres fra:
«Medlemmer i IOGT bruker ikke alkohol eller andre rusmidler.»
Til:
«Medlemmer i IOGT forplikter seg til å ikke bruke alkohol eller andre rusmidler så lenge
medlemskapet varer.»
Begrunnelse:
Nåværende tekst vil hos mange bli oppfattet som at IOGT også nå har blitt en måteholdsorganisasjon
i likhet med flere av de gamle avholdsorganisasjonene. Dette er etter vårt syn ikke en ønskelig
utvikling for organisasjonen. Det trengs derfor en skarpere formulering av medlemsskapskritieriene
for å unngå en slik utvikling. For å unngå at forpliktelsen oppfattes som livslang, føyes til : så lenge
medlemskapet varer.
Innstilling fra landsstyret:
Landsstyret støtter ikke losje «Rechabs Minde» sitt forslag til vedtektsendring.
Landsstyret kan ikke se hvordan dagens formulering kan skape noen tvil om at IOGT er en
avholdsorganisasjon. Vi har inntil nå heller ikke hørt noe som tyder på at noen forstår dette
annerledes. Dagens formulering har stått uforandret siden landsmøtet i 2003, og før det var den en
del av det skriftlige løftet. På de fjorten årene har vi ikke fått noen saker fra medlemmer eller andre
som har gått på at denne setningen kan tolkes på noen annen måte enn som det som står.
Landsstyret ønsker som forslagsstilleren at IOGT fortsatt skal være en avholdsorganisasjon. Det var
også konklusjonen på den debatten vi hadde i forrige periode. I alt vårt vervemateriell blir
medlemskriteriene presisert, og vi er også opptatt av våre ververe er klare på dette. Vi er imidlertid
opptatt av at vi tar i mot nye medlemmer på en god måte - med tillit - og ikke med mistenksomhet
om hvorvidt de holder seg til det som er kriteriene for medlemskap eller ikke. De fleste som melder
seg inn i IOGT i dag slutter ikke å drikke, de bruker ikke alkohol når de melder seg inn. At de da skal få
beskjed om at de må forplikte seg til å ikke gjøre noe de ikke gjør hjelper ikke om vi ønsker å
normalisere et slikt standpunkt. Landsstyret mener derfor at måten vi kommuniserer dette ut til
medlemmer i dag er god, og at vi skal fortsette å gjøre kriteriene for medlemskap kjent på samme
måte.
Følgende hadde ordet til forslaget fra Oslo Losje «Rechabs Minde» om endring i andre avsnitt i § 1-2
Medlemskap:
07 Espen Dahl Svendsen.
Vedtak: Et stort flertall stemte mot forslaget, som dermed falt.
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j) Endring av § 2-4 Sentralstyre og landsstyre, fra Gisle Bangsund, medlem i
Oslo og Akershus
Foreslår at det settes inn i § 2-4, fjerde avsnitt:
«Sentralstyret består av 5 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, og 1 representant
for de ansatte. Leder og nestleder velges særskilt.»
Til:
«Sentralstyret består av 5 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, og 1 representant
for de ansatte. De ansatte velger et varamedlem til sentralstyret som møter om ansattrepresentant
ikke kan møte. Leder og nestleder velges særskilt.»
Innstilling fra landsstyret:
Landsstyret støtter Gisle Bangsund sitt forslag til vedtektsendring.
Med en ansattrepresentant i styret er det også naturlig at det velges et personlig varamedlem som
kan møte om ansattrepresentanten ikke kan møte. Denne paragrafen er også oppe til diskusjon i
forbindelse med forslaget om å fjerne landsstyret.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, mot 1 stemme.

k) Forslag til instruks for valgkomitéen
INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN
1. OPPNEVNING
Valgkomiteen velges på IOGTs landsmøte og består av 5 medlemmer. Leder velges særskilt.
2. KONSTITUERING
Valgkomiteen konstituerer seg selv så snart som mulig etter landsmøtet. Komiteens leder kaller inn
til første møte.
3. ARBEIDSOPPGAVER
Valgkomiteen skal legge frem innstillinger på landsmøtet til sentralstyre, kontrollkomite og
valgkomite.
4. ARBEIDSMÅTE
a. Valgkomiteen igangsetter sitt arbeid senest ett år før neste landsmøte.
b. Møter i komiteen holdes etter innkalling fra komiteens leder. Hvert av valgkomiteens medlemmer
kan kreve at det innkalles til møte. Komiteens leder vurderer om det skal avholdes fysiske møter eller
om møte kan avholdes på annen måte.
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c. Komiteen skal forespørre sittende styremedlemmer/varamedlemmer om de ønsker gjenvalg. Det
skal sendes en formell forespørsel til regioner og områder med forespørsel om kandidater og
eventuelle andre innspill til valgkomiteen. For øvrig rådfører valgkomiteen seg med de komiteen
ønsker å få råd fra. Valget skal kunngjøres i medlemsblad/på nett med angivelse av adresse til
valgkomiteen. Det settes en tidsfrist for når slike forslag ha innkommet.
Alle foreslåtte kandidater (sittende og nye forslag) skal ha en tilbakemelding om de er foreslått eller
ikke før innstillingen offentliggjøres.
d. Alle medlemmer som blir foreslått til verv skal på forhånd ha blitt forespurt om de er villige til å
stille.
e. Innstilling fra komiteen bør foreligge senest en måned før landsmøtet starter.
f. I tilfelle en av komiteens medlemmer er inhabil når det gjelder en eller flere av de aktuelle
kandidatene, fratrer medlemmet under behandlingen av denne kandidatens kandidatur.
5. INNSTILLINGENE
a. Sentralstyret
Sentralstyret består av leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer. I tillegg velger de
ansatte en ansattrepresentant.
Komiteen skal i sitt forslag legge vekt på:
* kompetanse på de ulike arbeidsområdene, så som organisasjon, økonomi, lokalt og internasjonalt
arbeid og personalpolitikk.
* kjønnsbalanse.
* god aldersspredning.
* god geografisk spredning.
Det er også viktig at styret kan fungere godt sammen som gruppe, og at de tillitsvalgte har
kompetanse og interesse for strategisk organisasjonsarbeid på sentralt plan.
b. Kontrollkomite
Kontrollkomiteen består av leder og 4 medlemmer. Kontrollkomiteens medlemmer bør velges blant
medlemmer med lang erfaring fra IOGTs arbeid, og minst en bør tidligere ha sittet som medlem av
sentralstyret.
c. Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer. I sitt forslag skal komiteen legge vekt på at man får en
balanse på kjønn, alder og geografisk spredning. Leder velges særskilt.
Valgkomiteen redegjør for sin innstilling.
Valgkomiteen skal tilstrebe enstemmige innstillinger. I tilfelle uenighet fremmes flertallet sitt forslag
som valgkomiteens innstilling. Mindretallet kan fremme sitt forslag som et mindretallsforslag dersom
forslaget opprettholdes.
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Følgende hadde ordet til forslag til instruks for valgkomitéen:
75 Johannes Sandstad.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt, med forbehold om at instruksen tilpasses i etterkant av
endelig behandling av sak 4g: endring av § 2-4 Landsstyret og sentralstyret.

5. Åsane Folkehøyskole
a) Åsane Folkehøyskoles melding
Rektor Bjørn Berentsen orienterte om arbeidet ved Åsane Folkehøyskole og den gode rekrutteringen
av elever de siste årene.
Vedtak: Tatt til orientering.

b) Regnskap Åsane Folkehøyskole
Rektor Bjørn Berentsen presenterte kort regnskap og revisorberetning for Åsane Folkehøyskole.
Vedtak: Tatt til orientering.

c) Fremtidens Åsane Folkehøyskole
Planene for utvikling av Åsane folkehøgskole i IOGTs regi ble presentert av styreleder Helge Kolstad.
I perioden har det pågått en prosess for å avgjøre fremtiden for Åsane folkehøgskole og avgjøre
mulig utbygging av skolen.
På bakgrunn av denne prosessen fremmet landsstyret følgende forslag for landsmøtet:
1. IOGT fortsetter driften av Åsane folkehøgskole
2. Driften intensiveres med sikte på gjensidig nytte for skolen og eierorganisasjonen, og kapasiteten
tilpasses slik at det gir optimalt driftsresultat.
3. Skolens styre anmodes om å legge fram planer for opprustning av anlegget til tidsmessig standard
på internatet og skolebygning, kjøkken, fyring, samlingslokaler og andre fellesrom.
4. Oppgradering av anlegget må gjøres over skolens drift eller ved omdisponering av midler i IOGT
lokalt og sentralt.
5. Skolens styre bes om å utarbeide planer for opprustning og finansiering, om nødvendig i flere
faser. Sentralstyret får fullmakt til å godkjenne utbyggingstakten- og finansieringsplanen.
Følgende hadde ordet til saken om utvikling av Åsane Folkehøyskole i IOGTs regi:
75 Johannes Sandstad, 27 Kristine Gustavsen, 96 Bjørn Berentsen, 69 Eivind Jahren, 87 Helge Kolstad,
44 Rupert Derben, 05 Sonja Jacobsen og 25 Svein Sæterdal.

Endringsforslag/ alternative forslag:
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75 Johannes Sandstad fremmet følgende forslag på vegne av IOGT Region Midt-Norge:
Styret for IOGT Region Midt-Norge vil bemerke at saken har vært til behandling over mange år. Det
har først og fremst vært usikkerhet knyttet til den risikoen IOGT-Norge bærer med tanke på
utviklingen ved skolen. Det foreliggende forslag vil medføre økt risiko for organisasjonen.
Regionstyret vil foreslå at skolen skilles ut som et eget aksjeselskap slik det er gjort ved en rekke
tilsvarende skoler som eies av organisasjoner. En del av den gjelden skolen har i dag omgjøres til
aksjekapital. Aksjekapitalen vil da representere den maksimale risikoen IOGT bærer som eier av
skolen. Følgende forslag fremmes:
1. Åsane Folkehøyskole søkes etablert som eget aksjeselskap. Sentralstyret og styret for skolen
starter dette arbeidet umiddelbart.
2. Selskapet forutsettes eid av IOGT-Norge. Aksjekapitalen fastsettes som en minst mulig del av
skolens samlede gjeld.
3. Dagens styre for skolen etableres som interimsstyre fram til neste landsmøte.
Dirigentbordet fremmet muligheten for et evt. nytt punkt i forslaget fra landsstyret, der muligheten
for å opprette aksjeselskap utredes. I etterkant av dette ble det fremmet et nytt og justert forslag fra
landsstyret, i samarbeid med IOGT Region Midt-Norge:
1. IOGT fortsetter driften av Åsane folkehøgskole
2. Styret starter umiddelbart arbeid med å utrede ny eierstruktur for Åsane Folkehøyskole med tanke
på et eget AS.
3. Driften intensiveres med sikte på gjensidig nytte for skolen og eierorganisasjonen, og kapasiteten
tilpasses slik at det gir optimalt driftsresultat.
4. Skolens styre anmodes om å legge fram planer for opprustning av anlegget til tidsmessig standard
på internatet og skolebygning, kjøkken, fyring, samlingslokaler og andre fellesrom.
5. Oppgradering av anlegget må gjøres over skolens drift eller ved omdisponering av midler i IOGT
lokalt og sentralt.
6. Skolens styre bes om å utarbeide planer for opprustning og finansiering, om nødvendig i flere
faser. Sentralstyret får fullmakt til å godkjenne utbyggingstakten- og finansieringsplanen.

Landsmøtet voterte over punkt 1: IOGTs videre drift av Åsane Folkehøyskole.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Landsmøtet voterte deretter over et endret punkt 2, etter forslag fra IOGT Region Midt-Norge:
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, med 60 mot 18 stemmer.
Landsmøtet voterte deretter over punktene 3-6.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, med klart flertall.
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6. Arbeidsplan 2018 – 2019
IOGTs nestleder Nils Johan Svalastog Garnes la fram forslag til arbeidsplan for neste periode.
Følgende hadde ordet under den generelle debatten om arbeidsplan for neste periode:
27 Kristine Gustavsen, 34 Roar Olsen, 23 Håvard Tangen, 65 Fredrik Sætre, 25 Svein Sæterdal, 43
Thorleif Jenssen, 69 Eivind Jahren, 44 Rupert Derben, 92 Gisle Bangsund, 16 Turid Folkestad og 02
Nils Johan Svalastog Garnes.
Endringsforslag/ alternative forslag til arbeidsplanen:
27 Kristine Gustavsen fremmet følgende forslag:
Under punktet: Organisasjon og Kommunikasjon:
Medlemmene må prioriteres, slik at vi kan øke aktivitetene og motivasjon. Det er medlemmene som
skal drive organisasjonen i samarbeid med andre frivillige og ansatte.
Landsmøtet voterte over forslaget.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, med et klart flertall.
34 Roar Olsen fremmet følgende forslag:
Under punktet Media/Aktiviteter i perioden:
Opprette mediegruppe. Oppgaver:
Gjøre IOGTs tiltak og meninger kjent.
Påvirke i samfunnsdebatten.
Skape en identitet.
Være aktive i media/koordinere leserbrev.
Invitere Juvente til deltakelse i gruppa.
Gjøre medlemmene informert om forskning på rusfeltet.
Landsmøtet voterte over forslaget.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, med klart flertall.
34 Roar Olsen fremmet følgende forslag:
Under punktet Mål – Strategi:
Tillegg: Gi egne medl. kunnskap vedr. jevn direkte informasjon om rusforskning.
Landsmøtet voterte over forslaget.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, mot 1 stemme.
23 Håvard Tangen fremmet følgende forslag:
Under punktet Politiske mål for fremtiden:
Bytt ut: Gjennomføre en evaluering av ordninga med gardssalg.
Med: Avvikle ordninga med gardssalg av alkohol innen 2023.
Følgende hadde ordet til det fremmede forslaget:
05 Sonja Jacobsen og 23 Håvard Tangen.
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Landsmøtet voterte over forslaget.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, med klart flertall.
65 Fredrik Sætre fremmet følgende forslag:
Prisen for ververe må reduseres til under det halve (red. anm. Det siktes til kostnader knyttet til
betalte vervetjenester fra sentralleddet til regioner, områder og avdelinger).
Landsmøtet voterte over forslaget.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, med klart flertall.
Dirigentbordet fremmet forslag om å fjerne årstall i målsetningen om å avvikle Taxfree-ordningen.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Dirigentbordet fremmet forslag om å gi sentralstyret fullmakt til å redigere arbeidsplanen for
kommende periode, i tråd med de endringene som ble vedtatt i behandlingen av saken.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, med klart flertall.
Samlet vedtak i saken om Arbeidsplan 2018 – 2019: Arbeidsplanen i sin helhet, med de endringer
som fremkom, ble enstemmig vedtatt.

7. Kontingent for neste periode
Landsstyrets forslag til kontingent for neste periode:
Kontingenten for perioden blir stående uendret kr. 250,- for ordinært medlemskap.
Landsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre forsøksordninger med kontingenten.
Følgende hadde ordet til saken om kontingent for kommende periode:
10 Trine D. Kielland, 99 Hanne Cecilie Widnes, 44 Rupert Derben, 16 Turid Folkestad, 42 Frode
Frodesen, 43 Thorleif Jenssen, 12 Solfrid Engen Kjørstad og 103 Svenn-Arne Arntzen.
Endringsforslag/ alternative forslag:
44 Rupert Derben fremmet følgende forslag:
Øke medlemskontingenten til kr. 300,-.
Landsmøtet voterte over forslaget.
Vedtak: Et klart flertall stemte mot forslaget, som dermed falt.
Landsmøtet voterte deretter over landsstyrets forslag til kontingent for neste periode.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med et klart flertall.
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8. Budsjett 2018 og 2019
IOGTs nestleder Nils Johan Svalastog Garnes framla landsstyrets forslag til budsjett for kommende
periode.
Følgende hadde ordet til saken om budsjett for kommende periode:
90 Roald Heggernes, 10 Trine D. Kielland og 91 Jan Tore Evensen.
Landsmøtet voterte over landsstyrets forslag til budsjett for 2018 og 2019.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9. Valg
Valgkomitéen har bestått av:
Leder: Elna Nilsen
Roar Olsen
Solfrid Engen Kjølstad
Berit Lyslo Concha
Eivind Marienborg
Valgkomitéens leder Elna Nilsen redegjorde for valgkomitéens arbeid.
Roar Olsen framla valgkomitéens innstilling:
FORSLAG TIL NYTT SENTRALSTYRE
Leder
Nils Johan Svalastog Garnes, 35 år
Nestleder
Pål Christian Roland, 50 år
Styremedlem
Elisabeth Fjørtoft, 44 år
Styremedlem
Trond Aasland, 61 år
Styremedlem
Sofia Gram-Hallbert, 34 år
Styremedlem
Ørnulf Thorbjørnsen, 59 år
Styremedlem
Eivind Jahren, 59 år
1. varamedlem
Per Arne Lillebø, 68 år
2. varamedlem
Hanne Gade Ringdal, 62 år

Vinje
Oslo
Eidsvoll
Notodden
Rælingen
Bodø
Kopervik
Gursken
Larvik

FORSLAG TIL NY KONTROLLKOMITÉ
Leder
Helge Kolstad
Medlem
Roar Olsen
Medlem
Sonja Jacobsen
Medlem
Inger-Torill Bakke
Medlem
Martin Strand
FORSLAG TIL NY VALGKOMITÉ
Leder
Elna Nilsen
Medlem
Eivind Marienborg
Medlem
Torstein Thorbjørnsen
Medlem
Petter Holstad
Medlem
Synnøve Dolven
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FORSLAG TIL REVISOR
FGH Revisjon, Sandefjord

Berit Lyslo Concha og Solfrid Kjørstad Engen har tatt ut dissens når det gjelder kandidat til leder.
Berit Lyslo Concha har tatt ut dissens på 2. varamedlem.
Berit Lyslo Concha har tatt ut dissens på Roar Olsen som medlem i kontrollkomitéen.
74 Berit Lyslo Concha redegjorde for sin opplevelse av valgkomitéens arbeid, og presenterte sin
mindretallsinnstilling for landsmøtet:
Leder
Espen Dahl Svendsen
2. varamedlem
Agathe Zoe Sunde
(Berit Lyslo Concha trakk dissensen på Roar Olsen som medlem i kontrollkomitéen).
Følgende tok ordet etter framlegging av valgkomiteens innstilling:
27 Kristine Gustavsen, 74 Berit Lyslo Concha, 06 Mirjeta Emini, 14 Ulla Kolstad, 74 Johannes
Sandstad, 08 Trond Gjøvåg, 39 Roar Olsen, 99 Hanne Cecilie Widnes, 12 Solfrid Engen Kjørstad, 16
Turid Folkestad, 69 Eivind Jahren, 63 Else Sofie Olsen og 20 Pål Christian Roland.
27 Kristine Gustavsen stilte spørsmål til valgkomitéen ang. eventuell inhabilitet på valgkomitéens
forslag til nestleder. 39 Roar Olsen svarte med valgkomitéens syn på saken – at foreslått nestleders
habilitet vurderes som god.

a) Valg av sentralstyre
Dirigentene gjennomførte deretter valg til sentralstyret kandidat for kandidat.
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Nils Johan Svalastog Garnes, 35 år
Pål Christian Roland, 50 år
Elisabeth Fjørtoft, 44 år
Trond Aasland, 61 år
Sofia Gram-Hallbert, 34 år
Ørnulf Thorbjørnsen, 59 år
Eivind Jahren, 59 år
Per Arne Lillebø, 68 år
Hanne Gade Ringdal, 62 år

Vinje
Oslo
Eidsvoll
Notodden
Rælingen
Bodø
Kopervik
Gursken
Larvik

Landsmøtet voterte skriftlig over valget av ny leder. Det ble avgitt 78 stemmer.
Nils Johan Svalastog Garnes fikk 53 stemmer.
Espen Dahl Svendsen fikk 24 stemmer.
Det ble avgitt 1 blank stemme.
Vedtak: Nils Johan Svalastog Garnes ble valgt til ny leder.
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14 Ulla Kolstad fremmet følgende benkeforslag, for slik å jevne ut kjønnsbalansen i det nye
sentralstyret:
Inger-Torill Bakke
Subsidiært: Elisabeth Fjørtoft som nestleder (bedre kjønnsbalanse).
Begrunnelse:
1. Rette opp skjev kjønnsbalanse.
2. Repr. Fra Nord-Norge.
Inger-Torill Bakke sa seg ikke villig til å stille til noe verv, og Elisabeth Fjørtoft sa seg ikke villig til å
stille til verv som nestleder, og forslaget ble dermed ikke votert over.
63 Else Sofie Olsen fremmet følgende benkeforslag, for slik å jevne ut kjønnsbalansen i det nye
sentralstyret:
Hvis leder er en mann bør nestleder være en kvinne: Sofia Gram-Hallbert.
Dirigentbordet ba om at landsmøtet avviste forslaget, fordi Sofia Gram-Hallbert ikke hadde blitt
forespurt.
Vedtak: Dirigentbordets forslag ble vedtatt, og forslaget ble dermed avvist.
25 Svein Sæterdal fremmet følgende benkeforslag:
Espen Dahl Svendsen som nestleder.
Espen Dahl Svendsen sa seg ikke villig til å stille til vervet som nestleder, og forslaget ble dermed ikke
votert over.
Vedtak: Pål Christian Roland ble valgt til vervet som nestleder i sentralstyret. Elisabeth Fjørtoft,
Trond Aasland, Sofia Gram-Hallbert, Ørnulf Thorbjørnsen og Eivind Jahren ble valgt som
styremedlemmer i sentralstyret.
Vedtak: Per Arne Lillebø ble valgt til vervet som 1. varamedlem i sentralstyret.
Følgende tok ordet i saken om valg av 2. varamedlem i sentralstyret:
44 Rupert Derben.
Landsmøtet voterte skriftlig over valget av vervet som 2. varamedlem i sentralstyret. Det ble avgitt
76 stemmer.
Hanne Gade Ringdal fikk 52 stemmer.
Agathe Zoe Sunde fikk 23 stemmer.
Det ble avgitt 1 blank stemme.
Vedtak: Hanne Gade Ringdal ble valgt til vervet som 2. varamedlem i sentralstyret.
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b) Valg av komiteer
i. Kontrollkomité
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Helge Kolstad
Roar Olsen
Sonja Jacobsen
Inger-Torill Bakke
Martin Strand

75 Johannes Sandstad fremmet følgende forslag:
Øystein Dyb Hansen som medlem i kontrollkomitéen.
Landsmøtet voterte over valgkomitéens forslag til vervet som leder av kontrollkomitéen.
Vedtak: Helge Kolstad ble enstemmig valgt.
Landsmøtet voterte skriftlig over vervene som nye medlemmer til kontrollkomitéen:
Vedtak: Roar Olsen, Sonja Jacobsen, Inger-Torill Bakke og Øystein Dyb Hansen ble valgt til
medlemmer av kontrollkomitéen.
ii. Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Elna Nilsen
Eivind Marienborg
Petter Holstad
Torstein Thorbjørnsen
Synnøve Dolven

Følgende tok ordet i saken om valg av ny valgkomité:
77 Ole Brubakk og 08 Trond Gjøvåg.
77 Ole Brubakk fremmet følgende forslag til nytt medlem av valgkomitéen:
Johannes Sandstad.
08 Trond Gjøvåg fremmet følgende forslag til ny leder av valgkomitéen:
Kristine Gustavsen. Dersom hun ikke velges som leder av valgkomitéen, fremmes det forslag om at
hun går inn som medlem av valgkomitéen.
Landsmøtet voterte skriftlig over valget av ny leder av valgkomitéen. Det ble avgitt 76 stemmer.
Elna Nilsen fikk 40 stemmer.
Kristine Gustavsen fikk 35 stemmer.
Det ble avgitt 1 blank stemme.
Vedtak: Elna Nilsen ble valgt til vervet som leder av valgkomitéen.
Følgende hadde ordet i saken om valg av nye medlemmer til valgkomitéen:
39 Roar Olsen og 01 Hanne Gade Ringdal.
Landsmøtet voterte skriftlig over nye medlemmer til valgkomitéen:
Vedtak: Eivind Marienborg, Torstein Thorbjørnsen, Johannes Sandstad og Kristine Gustavsen ble
valgt til nye medlemmer av valgkomitéen.
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Følgende hadde ordet til generell debatt i saken om valg:
44 Rupert Derben.
Landsmøtet oppfordrer den påtroppende valgkomitéen til å påse at man i fremtiden gir en nærmere
presentasjon av de som av valgkomitéen fremmes som kandidater til verv i sentralstyret,
kontrollkomitéen og valgkomitéen.

c) Valg av revisor
FORSLAG TIL REVISOR
FGH Revisjon, Sandefjord
Følgende tok ordet i saken om valg av revisor:
39 Roar Olsen og 91 Jan Tore Evensen.
Vedtak: Forslaget om å fortsette med nåværende revisorfirma, FGH Revisjon, ble vedtatt.

10. Resolusjoner / Uttalelser
Leder av pressekomitéen, Elisabeth Fjørtoft, forklarte at det ikke hadde blitt utarbeidet noen
resolusjoner eller pressemeldinger underveis i landsmøtet.

11. Avslutning
IOGTs avtroppende leder Hanne Gade Ringdal takket for sine 4 år som leder av organisasjonen ved å
takke resten av landsstyremedlemmene for samarbeidet, «grasrota» i organisasjonen og deretter
administrasjonen, før hun avslutningsvis overrakk stafettpinnen til nyvalgt leder Nils Johan Svalastog
Garnes.
Nyvalgt leder Nils Johan Svalastog Garnes fokuserte i sin tale på hva han ser som viktig med IOGT,
nemlig den omsorgen man har for hverandre både innad i organisasjonen, og utad. Organisasjonen
har et viktig budskap, og arbeider godt for å spre dette budskapet gjennom flere gode aktiviteter og
prosjekter på grasrotnivå. Han fokuserte på at han gledet seg til å lede organisasjonen, og takket det
avtroppende styret for sin innsats. Deretter takket han Hanne Gade Ringdal særskilt, for sin tid som
styreleder. Sonja Jacobsen ble også takket for sin innsats som styremedlem. Valgkomitéen,
representert ved Roar Olsen og Berit Lyslo Concha, ble deretter takket for sin innsats. Dirigentene,
øvrige landsmøtefunksjonærer og Kirsten Tangen ble også takket for sine bidrag, før Åsane
Folkehøyskole, rektor Bjørn Berentsen – og også kjøkkenet – ble takket for måten landsmøtet ble tatt
imot på.
Gisle Bangsund og Odd-Kjell Ingvaldsen ble deretter takket av generalsekretær Hanne Cecilie Widnes
for den fantastiske innsatsen de har gjort som ansatte i IOGT.
IOGTs nyvalgte leder Nils Johan Svalastog Garnes hevet deretter møtet, og ønsket alle vel hjem.
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Hilsener
I løpet av landsmøtet ble det hilst fra følgende gjester og samarbeidspartnere:






DNT Edru Livsstil v/ Frank Henriksen
IOGT International v/ Kristina Sperkova
IOGT-NTO v/ Josefine Larsson
IOGT USA v/ Svenn-Arne Arntzen
Juba v/ Grethe Wiik

Annet
Generalsekretær Hanne Cecilie Widnes presenterte underveis i landsmøtet IOGTs nye givertjeneste.
Mari Marthe Katt-Ugle Apenæs presenterte underveis i landsmøtet IOGTs nye nettsider.
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Solveig Rauan Holten
Protokollfører

Roald Heggernes
Protokollfører

Alfred Isaksen
Protokollunderskriver

Bjørg Fohlin
Protokollunderskriver
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