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PROTOKOLL
AU-sak 66
Vedtak:

Godkjenning av AU-protokoll 11
Protokollen godkjennes

AU-sak 67

Fellesmøtet mellom regionledere og sentralstyret
Det er berammet fellesmøte med regionene 8. desember kl. 0900-1500 og
sentralstyremøte 7.desember 1700-2100.
Aktuelle saker til fellesmøte før vi har fått innspillene:
a. Kort rapport fra regionene om 1) hvordan de jobber med å rekruttere og
involvere/engasjere frivillige og medlemmer. 2) Overordnet rapport om status for
organisasjonsapparatet i regionen.
b. Landsmøtet – organisering
c. Situasjonen på Åsane
d. Frivillighetsstrategien for IOGT i Norge

AU-sak 68
Møteplan vår 2019
Vedtak: Generalsekretær legger ut et Doodle-skjema med forespørsel om sentralstyrets
medlemmer kan stille i møte. Det legges opp til to ordinære møter, mulighet for et ekstra
nettbasert møte i tilknytning til ferdigstillelse av sakspapirer til landsmøtet samt et
sentralstyremøte i umiddelbar forkant av landsmøtet.
AU-sak 69

Ansettelse av Rita Nilsen
Rita Nilsen har hatt et engasjement i IOGT i 30 prosent stilling i tillegg til avtale om
gjennomføring av 3 Anta-kurs fra august og ut desember 2018. IOGT har mottatt
ekstra midler på kr. 1,5 millioner fra Helsedirektoratet til videre utvikling av Anta-kurs
innenfor kriminalomsorgen og det er derfor ønskelig å engasjere Rita Nilsen i en
prosjektstilling ut 2019 i opp mot 100 % stilling. AU vurderer det som uaktuelt å lyse
ut stillingen da Nilsen er alene om å besitte den kompetansen som forutsettes for
stillingen. Blant annet at hun er sertifisert Anta-kursholder og er den eneste som kan
utdanne flere kursholdere.

Vedtak:

Rita Nilsen ansettes i en prosjektstilling som programutvikler fra 15.januar til og
med 31.desember. Generalsekretær gis fullmakt til å fastsette lønn i tråd med
IOGTs lønnspolitikk.

AU-sak 70

Lovendringsforslag
For å forsterke og tydeliggjøre vedtektenes begrensninger i mulighetene til å fremme
forslag til vedtektsendringer som ikke kan bli gjenstand for ordinær
organisasjonsmessig behandling, la AU frem forslag til endring av siste setning i nest
siste avsnitt i vedtektenes §2-3: ‘Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer hvor
det kun kan gjøres rent språklige endringer i forslag som er fremmet innen fristen
på 4 måneder.’

VEDTAK:

Saken fremmes for sentralstyret.

Ved protokollen:
Hanne Cecilie Widnes
Generalsekretær

