Protokoll sentralstyremøte 10 2017-2019 20.juni 2018
Telefonmøte
Tid:

kl. 20.00-21.00

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Trond Aasland,
Per Arne Lillebø (vara),Hanne Gade Ringdal (vara), Mirjeta Emini (ansattrepr.), Hanne Cecilie Widnes
(adm), Jan Tore Evensen (adm).
Forfall: Sofia Gram-Hallbert, Elisabeth Fjørtoft, Gjertrud Fludal (Juba), Petter Holstad (Juvente)
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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av S-protokoll 9 2017-2019
Ansettelse av regionsekretær i region Vest-Norge
Innspill (evt vedtak) til sakene som skal behandles i IOGT Internationals kongress
(blant annet forslag til nytt navn, EPIC, plattformer, vedtektsendringer og
arbeidsprogram)
Tidspunkt for IOGTs landsmøte 2019

PROTOKOLL:
S-sak 101

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling til dagsorden godkjennes

S-sak 102

Godkjenning av S-protokoll 9 2017-2019

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 103

Ansettelse av regionsekretær i region Vest-Norge
IOGTs generalsekretær har mottatt følgende henvendelse fra Jan Erik Køhne, som er
sekretær i styret for IOGT region Vest:
«Styret i IOGT region Vest (minus leder) har snakket om ansettelse av en
regionssekretær i en 50 % stiling på årsbasis og som en prosjektstilling frem til
31.12.2020. Vi har vurdert å tilby Trond Gjøvåg stillingen med tanke på at han som
konsulent opparbeidet seg en kontaktflate vi fortsatt kan benytte oss av i regionen.
Hvis han aksepterer tilbudet skal han da rapportere til regionens nestleder, Tor Johan
Jensen, som vil videreformidle rapporten til de tre øvrige styremedlemmer. Denne vil
så bli gjennomgått og behandlet i et separat styremøte. Rapportperioder avtales
senere. Vi har tenkt å tilby han samme lønnssats som regionkonsulentene til IOGT og
spør derfor om du kan gi opp denne til oss?
Har du også en mal på en ansettelseskontrakt vi kan bruke og tilpasse vårt behov.

Denne mailen sendes som du ser til styret i regionen som kopi, men selvsagt ikke til
Trond.
Mvh IOGT Region Vest, Jan Erik Køhne, sekretær»
Sentralstyret fattet i forrige periode et vedtak vedrørende ansettelse av konsulent i
Vest-Norge som også innebærer mulighet for at den kan hentes midler fra
Utviklingsfondet eller sentrale prosjekter for delfinansiering av
stillingen/underskuddsgaranti:
S-114 «Generalsekretær går i dialog med region Vest sitt styre for å avklare
forholdene rundt finansiering, styring og arbeidsoppgaver for en stilling i
regionen. Det forutsettes at regionen kan stå ansvarlig for finansiering av lønn,
sosiale utgifter, kontor og andre kostnader tilknyttet stillingen. Det oppnevnes en
ansettelseskomite bestående av generalsekretær og de representanter som region
Vest sitt styre oppnevner for å avklare forholdene rundt omkring finansiering,
styring og arbeidsoppgaver til en ny ansatt. Instruks og ansettelse skal foretas av
sentralstyret og stillingen rapporterer til generalsekretær men i nært samarbeid
med regionstyret».
VEDTAK:

IOGT i Norge har vedtatt prosedyrer for ansettelse og styring av ansatte både for å
sikre organisasjonen og for å sikre at ansattes rettigheter i IOGT blir ivaretatt.
Det er derfor beklagelig at en region ønsker å gå til ansettelse på tvers av disse
prosedyrene. Dette medfører blant annet at arbeidstakere ikke blir omfattet av
IOGTs personalreglement og øvrig avtaleverk, samt at IOGT i Norge heller ikke har
ansvar for opplæring og arbeidsledelse. En slik ansettelse vil skape en problematisk
presedens for hvordan vi håndterer slike saker i organisasjonen. Region Vest er i
sak S-114 blitt informert om hvordan sentralstyret ønsker at ansettelsen skal skje.
Det vedtatte «Ansvarsområder og fullmakter ved organisasjonsmessig og
administrativt arbeid i IOGT i Norge» har ingen regler rundt ansettelsesforhold i
underledd av IOGT i Norge.
Rettsforholdet mellom IOGT i Norge og våre underledd er imidlertid usikre når det
gjelder ansvarsforhold ovenfor en ansatt ved en eventuell konflikt eller avvikling.
På bakgrunn av dette oppfordrer sentralstyret på det sterkeste om at ansettelse av
regionssekretær, eller annen stilling, i Region Vest skal skje etter de prosedyrer vi
har for ansettelser i organisasjonen, og at endelig godkjenning gjøres av AU.

S-sak 93

Saker til IOGT International sin kongress 6. – 11. august 2018
Nils Johan Garnes og Pål Christian Roland er tidligere valgt som delegater til
kongressen.

VEDTAK:

Alle styremedlemmer oppfordres til å se gjennom sakspapirene og komme med
kommentarer til forslagene om det er noen.

S-sak 94

Tidspunkt for IOGTs landsmøte 2019

VEDTAK:

Landsmøtet 2019 holdes 31.mai til 2. juni på Åsane Folkehøgskole

S-sak 95

Utlysning av stilling som kommunikasjonsrådgiver

Det har meldt seg en aktuell person til stillingen som kommunikasjonsrådgiver som er
vakant. Ansettelse er delegert AU, men det ble diskutert litt omkring prosessen
fremover.
VEDTAK:

Diskusjonen tas til etterretning. Det foretas intervju med aktuell søker. Styret
holdes orientert om utviklingen i saken.

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Org.kons.

