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Generalforsamling Sober kapital
Grunnet Corona-situasjonen avholdes generalforsamlingen i Sober kapital uten fysisk
møte og aksjonærene er anmodet om å gi styreleder Hallvard Hatlestad fullmakt til å
representere aksjonærene.
Ørnulf Thorbjørnsen oppnevnes av IOGT i Norge til å representere IOGT i Norges
aksjer i generalforsamlingen. Han kan delegere sine fullmakter til Hallvard
Hatlestad

Vedtak:
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Avhending av losjehuset Vondheim på Sandane i Nordfjord
Generalsekretær har over noe tid vært i kontakt med IOGT-medlem Sverre Folkestad
vedrørende losjehuset Vonheim om eventuell lokal overtakelse av eierskapet til
bygget. Det er opprettet en ny organisasjon, "Husstyre for Vonheim", som ønsker å
overta eierskapet til huset. IOGT har mottatt følgende brev fra medlemmene Sverre
Folkestad og Kirsten Henden (noe avkortet):
«I 1911 vart losje-/ungdomshuset "Vonheim" på Sandane bygt. Losje Trofast og
Sandane ungdomslag gjekk saman om å bygge huset, og det vart i mange tiår svært
mykje brukt både av losjen og ungdomslaget. Siste tiåra har situasjonen endra seg
svært mykje. Losje Trofast sende si siste årsmelding til IOGT i 1984, og er i praksis å
sjå på som oppløyst. Sidan 2002 har også ungdomslaget vore kvilande. Etter den tid
har huset sporadisk blitt brukt til bygdekveldar og private lag som bursdagar,
vennesamlingar m.m. To personar, tidlegare aktive i ungdomslaget, har på frivillig
basis og utan nokon form for kompensasjon administrert utleige, utført heilt
nødvendig vaktmeisterarbeid og sytt for at faste utgifter har vorte betalte. Losjen har
i denne perioden ikkje bidrege til drifta av Vonheim, korkje på dugnadsbasis eller
økonomisk.

Våren 2018 sa dei to som har hatt ansvaret for «Vonheim» nei til å halde fram med
arbeidet dei har utført. «Vonheim» har hatt eit eige husstyre, og sidan huset er eigd
av losjen og ungdomslaget i fellesskap, vart dei to laga våren 2018 kalla inn til
årsmøte for «Vonheim». Losjen var representert ved Kristen Henden, mangeårig
medlem i Losje Trofast, og Sverre Folkestad, som ikkje har vore medlem av Losje
Trofast men som er medlem av IOGT sentralt.

•
•
•
•
•

Den 27. november 2019 vart det halde skipingsmøte for ein ny organisasjon,
«Husstyre for Vonheim». Organisasjonen har 5 styremedlemmer, og er registrert i
Brønnøysundregisteret. Den nye organisasjonen har som føremål å bevare og skape
aktivitet i bygdehuset «Vonheim». Vidare vil dei jobbe målretta med å få huset på
fote igjen gjennom ulike aktivitetar ved til dømes:
ha eit spesielt fokus på ungdom og aktivitetar som styrker deira tilknyting til huset
skape engasjement og organisere dugnadsarbeid for vedlikehald av huset
søke om eksterne midlar til restaureringsarbeid
invitere lag- og organisasjonar til å bruke huset til ulike aktivitetar
leige ut huset til ulike sosiale arrangement
Den nye organisasjonen har fått utarbeidd ein tilstandsrapport. Huset ber både
utvendig og innvendig preg av manglande vedlikehald gjennom mange år, og det må
gjerast store investeringar før huset kan driftast vidare. I konklusjonen på s. 4 er det
lista opp ei rad tiltak som må gjennomførast med kostnadsoverslag på kvart enkelt
tiltak. Skifting av tak og undertak og sikring av takkonstruksjonen vil åleine utgjere kr
2 250 000. Rapporten konkluderer med at der samla er eit investeringsbehov på kr
3 500 000 for å få gjennomført dei mest akutte tiltaka.
Sidan losjen dei siste tiåra korkje har brukt huset, delteke i dugnadsarbeid eller ytt
noko økonomisk til løpande vedlikehald, meiner vi ei overføring av eigarskapen av
«Vonheim» til den nye organisasjonen bør skje vederlagsfritt og vonar sentralstyret
støttar oss i den vurderinga.
Når det gjeld tomten, har det i e-post frå generalsekretæren i IOGT vorte lansert to
alternativ:
«1. IOGT henter inn takst på tomten og Ungdomslaget kan kjøpe IOGT ut
2. IOGT beholder eierskapet til tomten men frasier seg huset. Det tillegges en klausul
om at IOGT skal ha sin andel av verdien av tomten dersom denne selges eller
overføres til annen eier».
Det nye styret for «Vonheim» har signalisert at det er alternativ 2 som er det aktuelle
sidan kostnadane med å setje i stand huset blir så store.»

Vedtak:

IOGT beholder eierskapet til tomten tilhørende Losjehuset på Sandane i Nordfjord
med klausul om at IOGT skal ha sin andel av verdien av tomten dersom denne
selges eller overføres til annen eier. Losjehuset selges til «Husstyret for Vonheim»
for kr. 1
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Vervetiltak 2020
Corona-situasjonen gjør det vanskelig å drive fysisk vervearbeid ute på stand denne
våren. Administrasjonen planlegger imidlertid for at vi kan operere ute på stand fra
juni, blant annet med den politiske kampanjen. Vi er noe bekymret over at regionene

Vedtak:
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Vedtak:

har gitt signaler om at vervearbeidet utsettes til nærmere nyttår. Vi tenker at det
skulle være mulig å drive verving i nærhet av der de aktuelle ververe bor og heller
legge demper på reiseaktiviteten. Eksempelvis at region Midt konsentrerer vervingen
om Søre Sunnmøre. Innenfor samme strategi burde det også være mulig for de
øvrige regionene å begynne planlegging av verving fra og med eksempelvis
juni/august.
AU tilslutter seg vurdering av vervestrategi og ber administrasjonen gå i dialog med
regionene om å planlegge vervestands fra august 2020.
Inspirasjonskonferansen 2020
Det er berammet Inspirasjonskonferanse på Åsane helgen 21.-23. august.
Administrasjonen har tidligere signalisert at det kan være et for tidlig tidspunkt å
skulle samle så mange godt voksne mennesker på samme sted. Vi vurderer løpende
om konferansen skal avlyses, men vil anbefale endelig avgjørelse til 1.mai. Det jobbes
med å alternativt arrangere et stort webinar en av dagene samme helgen.
Det avventes til 1.mai om Inspirasjonskonferansen skal omgjøres til et Webinar
samme helg

