Protokoll fra sentralstyremøte 13 2017-2019 23.november 2018
e-postmøte
Deltatt: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Elisabeth Fjørtoft, Eivind Jahren, Sofia Gram-Hallbert
Ørnulf Thorbjørnsen, Trond Aasland, Mirjeta Emini (ansattes repr), Hanne Cecilie Widnes (adm)
S-sak 127

Oppstart av salg av Solhaug landsted

Daglig leder i Stiftelsen Solhaug forebyggingssenter har sendt styret i stiftelsen en skriftlig
redegjørelse som beskriver driftssituasjonen for Solhaug og Sjøbua. Der skisserer han følgende:
Bortfall av inntekter fra Meningsfull hverdag og fra foreldredrevet leirskole samt at leirskoleplanene
ikke lenger er realiserbare. Han har også vært i dialog med Leva-Fro, et arbeidsmarkedstiltak som er
heleid av Levanger og Frosta kommuner, som kan være villige til å kjøpe eiendommene og overta
stiftelsen og stiftelsens forpliktelser. Anne Louise Skoland, sosialsjefen i IOGT, har nå direktekontakt
med Leva-Fro som bekrefter at de kan være villige til å overta virksomheten mot en akseptabel pris.
Vår revisor Frode G. Hansen er involvert som rådgiver i prosessen.
Styret i stiftelsen hadde møte torsdag forrige uke og konkluderte med at de ikke kan se at det er
grunnlag for videre drift av stiftelsen i 2019 og at de tilrår avhending av eiendommen.
Stiftelsesstyrets vedtak er som følger:
Sak 51/18 Orientering fra daglig leder om driftssituasjonen og gjennomgang av saksvedlegg
vedrørende drifts- og bygningsmessige utfordringer
Vedtak: På bakgrunn av saksframlegg og driftssituasjon med bortfall av forventede inntekter for 2019
(ikke videreført avtaler om offentlig kjøp av tiltaksplasser på Meningsfull Hverdag m.v.), ser stiftelsen
det formålstjenlig å be sin styreleder, i samarbeid med IOGT i Norge samt eiendomsselskapet Solhaug
Landsted AS, å innlede forhandlinger med potensielle interessenter om mulig
virksomhetsoverdragelse. Styret ber styreleder innhente juridisk ekspertise på hvordan
personalsituasjonen bør ivaretas.
Generalsekretær tilrår at IOGT snur seg raskt rundt og benytter muligheten til å forsøke å avhende
eiendommen og forpliktelser og eiendeler i stiftelsen. Det er også gode grunner til å tro at både
leirskole og meningsfull hverdag vil kunne komme på plass igjen når kommunen egen virksomhet
driver stedet. De har også interesse av eierskap til Sjøbua som står på deres tomt og er i deres eie.
Dessuten mister Solhaug mye av sin verdi for IOGT og vårt samfunnsoppdrag når Meningsfull
hverdag utgår. Da står vi igjen med et tradisjonelt leirsted.

VEdtak: Sentralstyret gir styret i Solhaug landsted AS tillatelse til å igangsette salg av
eiendommene i aksjeselskapet. Det gjelder også overdragelse av bruksretten for Sjøbua.
Sentralstyret gir også generalsekretær fullmakt til, i samarbeid med stiftelsens styreleder, å
igangsette forhandlinger om overdragelse av virksomhet og eiendeler i Stiftelsen Solhaug
forebyggingssenter. Eventuelt salg og virksomhetsoverdragelse skal godkjennes av sentralstyret.

