
 

 

PROTOKOLL 
Styremøte i IOGT Region Vest 

 
Møtetid: 21. desember  2020 kl. 17.00 – 18.,0 
Møtested: Teams møte 
Tilstede: Eivind Jahren, leder 

Trine Dale, nestleder 
    Jan Erik Køhne, sekretær 
    Hans Petter Moen, økonomiansvarlig  
    Olav Langeset, varamedlem 
  Forfall: Liv Ytrehus, styremedlem   
    
 
Følgende saksliste var satt opp for møtet: 
Sak 15  Konsulent i regionen 
Sak 16  Hvit jul 
Sak 17  Årsmøtet 
Sak 18  Regionanalysen 
Sak 19  Økonomi 
 
Sak 15/20-21 Konsulent i regionen. 
Leder gav en orientering om fremdriften som gjelder regionkonsulentstillingen. 
Han ser for seg at det pr. år bør være disponibel kr. 1.000.000.- til stillingen som skal inkludere lønn 
og driftsutgifter. Han regner med at det vil kunne bli bevilget en sum fra nedlagte losjers midler og 
fra regionens økonomi. Videre ser han for seg at losjer/avdelinger og andre i regionen kan være 
med å bevilge en sum slik at vi kan komme opp i den summen som er ønskelig etter forespørsel fra 
regionen styre. 
Det er da tenkt en lik sum hvert å i tre år. Dette for at det er ønsket at det i første omgang skal være 
en prosjektstilling over en slik periode 
Det er kommet positive svar fra noen avdelinger, men andre har gitt positive signaler, men må ta 
spørsmålet opp på avdelingens årsmøte. I Sør-Rogaland vil det være et felles møte for avdelingene 
derfra sammen med Promenaden for å se på spørsmålet om midler til en slik stilling. I 
utgangspunktet er det positivitet til å delta. 
Leder ser for seg at det kan ta noe lenger tid med å få svar på forespørslene og en videre fremdrift i 
saken. Mye på grunn av avdelingers årsmøter og annen planlegging av stillingen. Vi kan håpe på at 
planer kan foreligge til 1. april 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
Sak 16/20-21 Hvit jul. 
Leder gav en orientering om Hvil jul aksjoner i år. 
Det har vært noe mager aktivitet i regionen på grunn av koronaen og mulighetene for å komme til 
med stands på kjøpesentre, 
Kan nevne at det har vært stands både i Haugesundsområdet og i Sø r-Rogalandsamt at det har vært 
noen postkasseaksjoner de samme steder. I  Bergensområdet har det vært arbeidet blant medlemmer 
som har distribuert store plakater og samlet inn signaturer på andre arrangementer i lokalmiljøer. 



Vedtak: Konklusjonen når det gjelder Hvit jul må det være at vi må kunne se oss relativt 
fornøyd med de resultater som er oppnådd. 

 
 
Sak 17/20-21 Årsmøte 2021 
Det er tidligere fastsatt at årsmøtet skal gjennomføres lørdag 17. april og helst med personlig 
fremmøte. Hvis noen ønsker å delta elektronisk vil dette også kunne ordnes. 
Leder foreslo at årsmøtet blir gjennomført på Åsane Folkehøgskole og dette 
Vedtak:  Styret vedtok leders forslag om sted for årsmøtet og at muligheten for 

elektronisk deltagelse vør kunne ordnes om noen ønsker dette.  
 
Sak 18/20-21 Regionanalyse. 
Leder informerte om at det beklageligvis ikke er noen avdelinger i arbeid i område Sogn og 
Fjordane. Han mener det på bakgrunn av at det på en del steder er flere medlemmer og det bør 
kunne være mulighet til å få etablert avdeling(er)  disse steder i området. 
Leder har sendt et brev til losje «Syskinringen» i Fjell kommune (Område Bergen og omegn) for å 
kunne bli orientert om situasjonen til avdelingen. 
Det er også ønskelig å kunne få etablert noen avdelinger i Sør-Rogaland på steder hvor det er flere 
medlemmer ifølge medlemsoversikten. 
Selv om avdelingen ikke blir store i medlemstall vil det være viktig å ha flest mulig på grunn bl.a. 
på grunn av tilskuddsordning til organisasjonen. 
Ellers er det grei oversikt over arbeidende avdelinger i regionen. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 19/20-21 Økonomi. 
a) Solhaug Leirsted 
Leder gav en kort orientering om det lånet regionen har gitt til Solhaug Leirsted i Trøndelag og som 
IOGT sentralt eier i dag. Stedet skal selges og det vil være noe usikkert om regionen vil få tilbake-
betalt hele lånesummen på kr. 500.000,00. Dette på grunn av leirstedets økonomiske stilling. 
Vedtak:  Tatt til orientering.  
 
b) Disponering av regionens bankkontoer. 
Siden det på årsmøtet i august ble valgt ny økonomileder tok styret opp spørsmålet om disposisjonsrett for 
kontoene i banken. 

Vedtak: Det ble vedtatt økonomileder Hans Petter Moen, leder Eivind Jahren og regnkapsfører 
Terje Fjeldheim får disposisjonsrett. 

 

 

 

Jan Erik Køhne  
Sekretær 
 


