AU-protokoll 6 2019-2021 18.oktober 2019
Tid: 18.oktober kl. 0830-0945
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Espen Dahl Svendsen og Hanne Cecilie Widnes (adm.)
SAKLISTE
AU-sak 27
AU-sak 28
AU-sak 29
AU-sak 30
AU-sak 31
AU-sak 32
AU-sak 33

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av AU-protokoll 5 2019-2021
Forslag til program for fellesmøtet med regionene
Forslag til økning av lønnspott til lokale forhandlinger 2019 (innhold legges etterpå
til B-protokoll)
Lønn generalsekretær (innhold legges etterpå til B-protokoll
Opprettelse av stilling som assisterende generalsekretær
Evaluering av sentralstyremøtet

SAKLISTE
AU-sak 27
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
AU-sak 28
Godkjenning av AU-protokoll 5 2019-2021
Vedtak: Protokollen godkjennes
AU-sak 29

Forslag til program for fellesmøtet med regionene 23. og 24.november 2019
Lørdag
Kl. 0900-1200 Sentralstyremøte
FELLESMØTE
Kl. 1200
Felles lunsj (frivillig) i kantinen (smørbrød)
Kl. 1300-1330 Innledning ved leder Ørnulf Thorbjørnsen
Kl. 1330-1415 Regionrunde: Hva er status for aktiviteter og for lokale organisering i
regionen og hvilke planer har regionene fremover? Hvordan er økonomien i
regionen? Hvordan opplever regionene organisasjonen og organisasjonsutviklingen.
Er det andre saker regionene ønsker å løfte
Kl. 1415-1430 Pause
Kl. 1430-1540 Regionrunden fortsetter
Kl. 1540-1550 Pause
Kl. 1550-1640 Hva er status og planer for Juba og Juvente lokalt og nasjonalt og for
IOGT International
K. 1640-1650 Pause
Kl. 1650-1750: Utbyggingen på Åsane og drøfting av hvordan IOGT kan hente mer
egenkapital fra lokale enheter.
Kl. 1750-1800 Pause
Kl. 1800-1900 Kommunikasjonsstrategi for IOGT
Kl. 2000:
Libanesisk julebord
Søndag:

Kl. 0900-1000
Kl. 1000-1010
Kl. 1010-1200
Kl. 1200-1230
Kl. 1230-1600

Hva er ANTA og hvordan kan dette bidra til organisasjonsutvikling?
Pause
Workshop om verving i IOGT
Lunsj (pizza)
Sentralstyremøte

AU-sak 30
Vedtak:

Forslag til økning av lønnspott til lokale forhandlinger 2019
Leder og nestleder fremmer forslag for sentralstyret

AU-sak 31
Vedtak:

Lønn generalsekretær
Leder og nestleder fremmer forslag for sentralstyret

AU-sak 32

Opprettelse av stilling som assisterende generalsekretær
IOGTs virksomhet, budsjetter, antall ansatte og frivillige har vokst i omfang og
generalsekretær har signalisert for styret et behov for en assisterende
generalsekretær som kan fungere som stedfortreder dersom generalsekretær blir
fraværende over en lengre periode grunnet sykdom eller andre forhold. Jan Tore
Evensen har lang erfaring fra administrasjonen og innehar den nødvendige
kompetansen for å fungere i stillingen.

Vedtak:

Det opprettes en stilling som assisterende generalsekretær. Stillingen tilbys Jan
Tore Evensen fra 1. januar 2019. Det delegeres til generalsekretær å forhandle om
lønn samt å utarbeide instruks for stillingen der deler av generalsekretærs
ansvarsområder kan delegeres til stillingen.

AU-sak 33

Evaluering av sentralstyremøtet
AU gjorde en rask evaluering av forrige sentralstyremøte: Det ble påpekt tre
forbedringspunkter:
1. Det bør begrenses hvor mange saker det legges opp til å behandle slik at styret
rekker å behandle alle på en tilfredsstillende måte. I forrige møte måtte flere av
sakene utsettes grunnet for lang saksliste.
2. Flere styremedlemmer reagerte på at administrasjonen la opp til servering av
vegetarmat og at styremedlemmene måtte melde inn på forhånd dersom de
ønsket kjøtt i måltidene. Til neste møtet må det åpnes for at deltakerne skal gi
tilbakemelding på om de ønsker måltid med kjøtt eller vegetarmåltid.
3. I sentralstyremøtet ble det gitt tilbakemelding på at det er ønskelig med en
evaluering mot slutten av hvert møte. Det må settes av tid til dette.

Vedtak:

Tatt til etterretning

