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Leie av lokaler i Torggata 1
Vi har det siste året vært på utkikk etter et møtelokale å leie i Oslo med utgangspunkt
i ANTA-virksomheten, men basert på visjonen om å skape et sted med rusfrie
aktiviteter som inkluderer alle våre medlemmer og frivillige – tilsvarende IOGTs
andre foreningshus. Derfor har det vært viktig for oss at lokalet har
flerbruksfunksjoner og at det også kan stilles opp som et stort møterom. Det største
møterommet i Actis sine lokaler i Torggata rommer maks 20-30 mennesker som da
sitter trangt. IOGT, Juba, Juvente og Forut, samt de andre organisasjonene i Torggata,
leier derfor ofte inn eksterne lokaler til seminarer og møter.
Nå har lokalene på motsatt side av der IOGT i Norge leier lokaler i Torggata blitt
ledige, og vi har forhandlet frem en avtale om ombygging og pris som gjør dette
lokalet svært velegnet for den bruken vi ønsker.
• Lokalene er attraktive og ligger ved det viktigste trafikkknutepunktet i Oslo,
de er lyse, men store vinduer og nydelig utsikt ut mot Stortorget.
• Det får et stort møterom på 90 kvadratmeter som kan benyttes både som
seminarrom og med kafeoppsett.
• Det har et grupperom som kan møbleresmed lenestoler og benyttes til
NADA-akupunktur, samtaler og hyggelige møter
• Det har to kontorer som kan brukes av Rita Nilsen, Mona Svartås og Grethe
Reinhardtsen
• Det har et kjøkken (uten fulle kokemuligheter) med stor spiseplass som skal
deles med KIWI, men som ikke vil bli benyttet av dem
• Det har en bod og et hyggelig inngangsparti som kan møbleres enkelt
• Det har to toaletter, hvorav det ene skal gjøres mer tilgjengelig for rullestol,
men det vil ikke bli et fullverdig handicaptoalett.

•
•

Det er heis til lokalene
Det er samlokalisert med våre øvrige lokaler, noe som gjør flerbruk enkelt og
gunstig, eksempelvis om vi trenger fullverdig kjøkken eller å dele oss opp i
mange grupperom i tilknytning til møter. Det innebærer også en
samlokalisering av de ansatte i de nye lokalene med den øvrige staben da det
er enkelt å ha felles møter eller stikke innom hverandre.

Vi håper å få engasjert både lokalavdelingene i IOGT samt Juba og Juvente til å legge
aktiviteter til lokalene samt å skape nye aktivitetsarenaer og møteplasser for alle
aldersgrupper. Det vil reguleres av timeplaner som vil regulere bruken. Her vil vi gå i
forhandlinger om leie og kostnadsdeling, men vi vil også tilby de øvrige
organisasjonene på huset å leie lokalet til seminarer og vi kan tilby medlemmene å
leie til selskaper og fester.
VEDTAK:

IOGT i Norge inngår avtale om leie av lokaler i 4.etasje i Torggata 1 frem til 2028 på
de betingelser som er skissert i saksfremstillingen.
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Ansettelse av regionkonsulent i Sør
IOGT i Norge har mottatt følgende vedtak fra styret i region Sør-Norge
a. Solveig Rauan Holten sluttet i sin stilling ved utgangen av august. Det er tatt kontakt
med IOGT i Norge med tanke på samarbeid ved en eventuell ansettelse av ny
konsulent.
b. Stillingen lyses ut umiddelbart med to ukers frist for å søke, slik det foreslås av IOGTs
generalsekretær.
c. Fra regionen oppnevnes styreleder og økonomileder til ansettelsesråd
d. Stillingsinstruks utarbeides for en person i minimum 60 prosent stilling
e. Spørsmålet om evt kontor vurderes i forbindelse med ansettelsen, med
utgangspunkt i hvor vedkommende er bosatt.
f. Spørsmålet om navn på konsulent ble vurdert. Styret vil vektlegge ruspolitisk arbeid,
men velger å holde fast ved at stillingen bør kalles regionkonsulent.

VEDTAK:

Stillingen som regionkonsulent i Sør-Norge utlyses på finn.no og i Vårt Land med
søknadsfrist 30.september med fleksibilitet med hensyn til arbeidssted og med
stillingsbrøk på mellom 60 og 100 prosent. Innstillingsutvalget består av styreleder og
økonomileder i region Sør-Norge samt generalsekretær i IOGT.

Hanne Cecilie Widnes
Protokollfører

