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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes
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Vedtak:

Godkjenning av AU-protokoll 10 2019-2021
Protokollen godkjennes

AU-sak 57

Søknad fra region Midt-Norge om tilskudd til konsulentstilling samt ansettelse av
konsulent
Region Midt-Norge søker om tilskudd fra IOGT i Norge på kr. 400 000 for å frikjøp av
en aktuell medarbeider i 30 % fra hennes stilling i Ørsta kommune. Regionen har
etter spørsmål fra AU gitt tilbakemelding om at frikjøp ikke er mulig og at
vedkommende ønskes ansatt i 30 % stilling i IOGT i Norge fra 1.august 2020 til
1.august 2021. Vedlagt budsjett i søknaden har et overraskende stort reisebudsjett
for en person i en relativt lite stilling. Sentralleddet har avsatt kr. 700 000 til verving
og det er rimelig at region Midt med sin enorme verveinnsats tildeles en relativt stor
andel av potten. Det er samtidig rimelig at det også er penger igjen til fordeling til
andre regioner. Region Midt er også relativt godt bemidlet med en egenkapital på 5-6
millioner kroner.
AU innstiller for sentralleddet for at IOGT i Norge dekker lønn og sosiale utgifter for
den aktuelle medarbeider i 30 % stilling i ett år fra 1.august 2020. Vedkommende
ansettes i en stiling som regionkonsulent i IOGT i Norge. Regionen dekker de øvrige
kostnadene tilknyttet stillingen og aktiviteter med egne midler.

Vedtak:

AU-sak 58

Vedtak:

Søknad fra region Midt-Norge om fritak fra administrasjonsgebyr
Størrelsen på administrasjonsgebyret ble omtalt ved budsjettbehandlingen i forrige
sentralstyremøte og budsjettet ble enstemmig vedtatt. Region Midt har anmodet
sentralstyret om å drøfte saken på nytt. Au er positive til en ny diskusjon rundt nivået
på dette tilskuddet, men anser at administrasjonen trenger noe tid for å forberede et
saksunderlag samt forslag til revidert budsjett..
AU innstiller for sentralstyret at saken utsettes til neste sentralstyremøtet der den
settes på dagsorden som en sak om administrasjonsgebyr for all IOGTs virksomhet
med forslag til revidert budsjett.

AU-sak 59

Vedtak:

Prioriteringer for verving i 2020
Det er avsatt kr. 700 000 i IOGTs budsjett til verving i 2020. Region Nord, Vest og Øst
har ikke søkt om midler til konsulent i 2020. Det er likevel sannsynlig at flere av
regionene vil se mulighet for å gjøre vervetiltak dersom de presenteres for
muligheten til å søke midler fa sentralleddet. Dette vil være særlig viktig for regioner
med liten egenkapital.
AU innstiller for sentralstyret å fremme forslag om at regionene oppfordres til å
sende søknad til sentralstyret om tilskudd til vervetiltak for 2020 innen 14.april.
Søknaden skal inneholde budsjett (inklusive egenfinansiering) og vervestrategi og
målformulering.

Hanne Cecile Widnes
Protokollfører

