Protokoll sentralstyremøte 10 2019-2021 26.august 2020
Sted: Nettmøte over Zoom.
Tid: Onsdag 26. august 1800-2030
Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Katrine Engen, Pål Christian Roland, Eivind
Jahren, Johannes Sandstad, Per Arne Lillebø, Mirjeta Emini (ansattes repr), Karin G. Vilming (vara),
Eddy Oretap (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm).
Forfall: Johannes Sandstad, Benjamin Selstø (Juvente)

SAKLISTE
S-sak 116
S-sak 117
S-sak 118
S-sak 119
S-sak 120
S-sak 121
S-sak 122
S-sak 123
S-sak 124
S-sak 125

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av S-protokoll 9 2019-2021
Generalsekretærs rapport
IOGTs tiltaksplan
Møteform og møtefrekvens.
IOGT-webinarene høst 2020
Oppnevning av delegater til Actis kongress 26. september - fra kl. 09.00 til 14.00
Kostnadsdekning for administrative tjenester
Medlemsundersøkelse om Movendi
Godkjenning av kjøp av Haraldsgaten 197 i Haugesund

Protokoll
S-sak 116

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 117

Godkjenning av S-protokoll 9 2019-2021

VEDTAK:

S-protokollen 9 2019-2021 godkjennes
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Generalsekretærs rapport
Det er en del sykmeldinger i staben for tiden, og stillinger som står ledige. Per Jørgen
Gram-Hallbert er engasjert som vikar fram til nyttår med et hovedansvar for
rekruttering og aktivisering av frivillige. Han vil i hovedsak arbeide i øst og sør.
Det er flere regioner som ønsker å ha regionkonsulenter, men arbeidet er ikke
kommet i gang ennå. Generalsekretær har kontakt med banken og mulige kjøpere av
Solhaug Landsted. Man håper på en løsning i løpet av kort tid. For arbeidet ellers ser
det ut som det vil bli færre fysiske møter i prosjektene, men man jobber med å finne
digitale løsninger, blant annet i Sterk&Klar.

ANTA-arbeidet er i gang igjen. Mona Svartås kan holde kurs på østlandet.
VEDTAK:

Tatt til orientering. Styret ser at vi har et stort sykefravær for tiden, og ber om en
nærmere redegjørelse for dette med forslag til tiltak.
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IOGTs tiltaksplan
Det er lite som har skjedd siden forrige møte i og med ferieavvikling.

VEDTAK:

Tiltaksplanen tas til orientering
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Møteform og møtefrekvens
Det anmodes fra myndighetenes side om fortsatt forsiktighet i reising og omgang for
å forebygge økt smitte av Covid-19. Flere av styrets medlemmer er også i
risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom.

VEDTAK:

Generalsekretær sender ut en doodlerunde med aktuelle datoer for møter
fremover. På neste møte i september innkalles også regionledere.
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IOGT-webinarene høst 2020
Programmet et fortsatt under utarbeidelse. Vi begynner samtidig å få de digitale
løsningene på plass.

VEDTAK:

Tatt til orientering
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Oppnevning av delegater til Actis kongress 26. september

VEDTAK:

Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Eivind Jahren, Katrine Engen og
Johannes Sandstad oppnevnes som delegater til Actis sin kongress. Vara: Jan Tore
Evensen
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Kostnadsdekning for administrative tjenester
Det ble i S-sak 69 vedtatt å legge opp til behandling av satser for kostnadsdekning av
administrative tjenester i IOGT i Norge.

VEDTAK:
1. For ansatte hvor IOGT har arbeidsgiveransvar i regioner eller andre virksomheter
beregner IOGT seg en økonomisk kompensasjon på 10 % av kostnaden til lønn,
sosiale utgifter og pensjon.
2. For ansatte hvor det kun utbetales honorar beregner IOGT seg en kompensasjon
på kr. 300 pr. utbetaling.
3. I prosjekter hvor IOGT påtar seg et større ansvar f.eks med regnskapsføring
beregnes en økonomisk kompensasjon skjønnsmessig.

4. Sentralstyret tar sikte på å foreslå en ny fordeling av medlemskontingent
mellom regioner og sentralleddet til landsmøtet i 2021.
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Medlemsundersøkelse om Movendi
Administrasjonen foreslår følgende tekst til en kortfattet undersøkelse vedrørende
navneendring som skal gå ut til alle medlemmer, ansatte og medspillere:
IOGTs internasjonale paraplyorganisasjon, som snart er 170 år gammel, skiftet fra
nyttår navn fra IOGT International til Movendi International. Du kan lese om
begrunnelsen for dette her:
•
•
•
•

Er dette en grunn til å ta opp navnespørsmålet på nytt?
Synes du Movendi Norge ville være et godt navn på organisasjonen vår
Bør også andre navn på organisasjonen vurderes?
Har du eventuelt forslag til andre navn på organisasjonen?

VEDTAK:

De foreslåtte spørsmålene sendes ut i en undersøkelse til IOGTs medlemmer,
medspillere og ansatte. I tillegg til spørsmålene ber man om demografiske variabler
som kjønn, alder, tid i organisasjoner ol.
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Godkjenning av kjøp av Haraldsgaten 197 i Haugesund
IOGT Haugesund søker om å få kjøpe 1.etasje av eiendommen med følgende
begrunnelse: «Det har i noe tid vært arbeidet med å få egnede lokaler til bruk

for organisasjonens arbeid i forhold til arbeidet knyttet opp mot ANTA
prosjekt.
Årsaken til dette er at arrangement på dagtid vanskelig lar seg kombinere med
drift av barnehagen, bla med hensyn til lydforholdene i huset. Aktiviteter
oppe, skaper uforholdsmessig mye støy nede i barnehagen. Støyproblemer er
det i utgangspunktet nok av i en barnehage, vi har således forsøkt å
støydempe, men lyd gjennom taket vil kreve omfattende bygningsmessige
arbeider.
En annen utfordring til å ha ANTA arbeidet på IOGT-huset, er avstanden til
sentrum. Mange som er brukere av tiltaket, har ikke bil. Avstanden til
sentrum er derfor lang for mange, noe som gjør at det er lett å falle ut av
aktivitetene.
IOGT Norge, har med støtte av IOGT Haugesund, leid lokaler til ANTA i
Haraldsgaten 197. Dette er en kortsiktig leiekontrakt med tanke på fremtidig
kjøp av lokalene. Lokalet ligger i 1 etg, er på 55 kvm og nyoppussede. De er
innredet i en røff stil, som vil passe godt til arbeidet og har trappeløs adgang
fra Haraldsgaten. Lokalene har fin eksponering ut mot gaten. Det er også
lovlig med gateparkering i området.
IOGT leier nå lokalet for kr 10.000 pr måned. Av dette betaler IOGT Norge kr
7.000 pr måned. Dette er imidlertid avhengig av prosjektmidler i 2021.

Prisforlangende er kr 1.250.000,-.
Årsmøtet i IOGT Haugesund har godkjent kjøpet, det samme har styret i
region Vest-Norge gjort. Generalsekretær har imidlertid hele tiden vært veldig
klar på at finansieringen for 2021 knyttet til denne delen av prosjektet er
usikre.
VEDTAK:

Sentralstyret tillater ikke i nåværende situasjon at IOGT Haugesund kjøper
eiendommen i Haraldsgaten 197. Det åpnes for en ny vurdering av dette kjøpet i
2021.

S-sak 126

Åsane folkehøgskole
Eivind Jahren, styremedlem på skolen orienterte om stillingen på skolen. Byggetrinn
1 er nå sluttført på tid. Det har blitt et flott bygg med gode lokaler. Nytt amfi er kjøpt
brukt fra lærerhøgskole, og man mener man har fått mye for pengene som er blitt
brukt. Skolen har 115 elever i 2020/2021, som er det meste de har hatt. Målet er at
de fremover kan ta imot 125-130 elever på skolen fremover.

VEDTAK:

Tatt til orientering

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Seniorrådgiver

