Protokoll fra AU-møte 5 2019-2021 26.september
Tid: 26.september kl. 0830
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Espen Dahl Svendsen og Hanne Cecilie Widnes (adm.)
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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av AU-protokoll 4 2019-2021
Forslag til styre for Åsane folkehøgskole
Utsatt høring om IOGT-logo
ANTA-satsing fremover
Aktuelle saker for neste sentralstyremøte

SAKLISTE
AU-sak 25
Vedtak:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes

AU-sak 26
Vedtak:

Godkjenning av AU-protokoll 4 2019-2021
Protokollen godkjennes

AU-sak 27

Forslag til styre for Åsane folkehøgskole
Det ble vedtatt i AU-møte 4 at leder og nestleder sammen skulle drøfte aktuelle navn
for styrevervet. AU vil også fremme forslag til revisjon av føringer for oppnevning av
styre og styreperiode i dokumentet «Beskrivelse av styrets oppgaver Åsane
folkehøgskole» for neste sentralstyremøte.

Vedtak:

AU drøftet aktuelle navn og vil fremme en innstilling til neste sentralstyremøte. AU
legger også frem forslag til revisjon av «Beskrivelse av styrets oppgaver Åsane
folkehøgskole» i samme møte.

AU-sak 28

Utsatt høring om IOGT-logo
Presidenten i IOGT International har anmodet om at høringen om ny logo for IOGT da
IOGT international nå er i gang med å gjøre noen justeringer i sin logo og grafiske
profil. Den grafiske profilen og globusen vil brukes av IOGT International uansett om
det blir vedtatt navnebytte eller ikke i ekstraordinært kongress i desember 2019.

Vedtak:

Høring om endring av logo utsettes til IOGT International har justert sin logo.

AU-sak 29

ANTA-satsing fremover
ANTA-virksomheten er i ferd med å bli en kjernevirksomhet i IOGT og det er behov
for at sentralstyret drøfter strategi for videre utvikling av aktivitetene knyttet til
dette.

Vedtak:

Strategi for videre utvikling av ANTA settes på agendaen til neste sentralstyremøte.

AU-sak 30

Aktuelle saker for neste sentralstyremøte
 Styrearbeid – samhandling, kommunikasjon

Vedtak:

 Strategi for verving
 Strategi for ANTA-satsingen
 Kommunikasjonsstrategi
 Tiltaksplan
 Forslag til nytt navn på IOGT International
 Representasjon i IOGT Internationals ekstraordinære kongress
 Åsane folkehøgskole - eierskapsmodell
 Oppnevning av styrer
 Søknader til Helsedirektoratet 2020 (søknadsfrist 15.desember)
 Generalsekretærs rapport
 Orientering om økonomien/situasjonen i Solhaug
 Styreforsikring
 Lønn generalsekretær
Saken tas til orientering

