
 

 

PROTOKOLL 
Styremøte i IOGT Region Vest 

 
Møtetid: 3. januar 2021 kl. 18.00 – 19.00 
Møtested: Teams møte 
Tilstede: Eivind Jahren, leder 

Trine Dale, nestleder 
    Jan Erik Køhne, sekretær 
    Hans Petter Moen, økonomiansvarlig  
    Liv Ytrehus, styremedlem    

 Forfall: Olav Langeset, varamedlem 
     
    
 
Følgende saker var foreslått for møtet: 
Sak 20 Status 
Sak 21 Konsulent  
Sak 22 Regionenes rolle 
Sak 23 Tidsperiode for arbeidsåret. 
Sak 24 Regnskapsfører / kontoplan 
Sak 25 Årsmøte 
Sak 26 Eventuelt. 
 
 
Sak 20/20-21   Status for IOGT-arbeidet i regionen 
Leder orienterte om statusen på IOGT-arbeidet i regionen. 
ANTA’s «oppfinner» slutter i sin stilling hos IOGT og tar programmet med seg. Det arbeides for 
å etablere en erstatning for dette prosjektet. Videre har den ansatte i IOGT og dels i område 
Karmsund/Sunnhordland, Jørn Hansen, også sagt opp.  
Det er pr. dato ANTA arbeid i Haugesund og Sandnes.  
På Åsane Folkehøgskole er der nå en stor elevflokk og p.g.a. coronaen er der lite besøk fra skolen 
og til byens sentrum og derved mindre fare for smitte.  
Den første fase av ombyggingen er sluttført og nå vil en se nærmere på internatene og kunne får 
til bl.a. dusj og toalett til hvert rom. 
Leder informerte også om at IOGT sentralt har planlagt et nytt prosjekt, Rusmiddelgrupper, som 
kan bli et nytt aktivitetsnivå som kan gi oss flere lokale aktiviteter og derved avdelinger. 
Der er for øvrig lite aktivitet i regionen p.g.a coronaen. 
Når det gjelder Hvit jul kan leder informere om at det i 2020 er registrert ca. 1700 signaturer i vår 
region. Dette mye mindre enn tidligere år, men forklaringen er vel som med all annen aktivitet, 
Corona epidemien.  
Leder informerte også om at medlemstallet i regionen pr. 31.12.2020 er redusert med ca.170 
medlemmer. Det regnes med at situasjonen siste året er den viktigste forklaringen her,   
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
 
 



 
Sak 21/20-21  Konsulent 
Det er en del utfordringer ved søknad. Koronaen får nok ta litt skyld for dette siden det ikke kan 
være møtevirksomhet i avdelingen som kan ta avgjørelser som gjelder støtte til regionkonsulent-
spørsmålet. Det kan kanskje være mulig å få etablert en mindre stilling. 
Vedtak: Tatt til orientering – Saken tas opp igjen på neste styremøte. 
 
Sak 22 /20-21  Regionens rolle 
Leder presenterte følgende punkter for regionens rolle: 

- Utviklingsarbeid 
- Reorganisering 
- Skolering 
- Rekruttering. 

Jan Erik foreslo i tillegg et punkt om informasjon til regionens medlemmer. 
Vedtak: De forslag som kom frem ovenfor ble vedtatt å være regionens rolle i 

arbeidet. 
 
 
Sak 23/20-21  Arbeidsår = Kalenderår 
Leder tok opp spørsmålet om i hvilket tidsrom arbeidsåret skal være- 
Vedtak: Styret vedtok at arbeidsåret skal følge kalenderåret. 
 
 
Sak 24/20-21  Regnskapsføring – kontoplan 
Leder har hatt en samtale med regionens nye regnskapsfører og de har satt opp en kontoplan som 
et arbeidsgrunnlag for regnskapsførselen til regionen. 
Samtidig informerte leder om at regnskapet for 2020 er oversendt i revidert stand sammen med 
revisjonsberetningen fra revisorene.. 
Vedtak: Styret har ingen motforestillinger til forslaget om kontoplan  
  Videre tas til orientering at regnskapet for 2020 er revidert og funnet i orden. 
 
Sak 25/20-21  Årsmøte og årsmøtesaker 
Årsmøtet er tidligere vedtatt skal gjennomføres lørdag 17. april på Åsane Folkehøgskole. 
Ser helst at det blir ved personlig fremmøte i størst mulig grad, men vi kan kanskje, hvis 
situasjonen krever det også kombinere det med nettbasert hvis det er ønskelig. 
Det skal frem mot årsmøtet lages en årsmelding, arbeidsplan og budsjett. (Regnskapet er jo 
ferdig. 
Vedtak: Jan Erik begynner på et utkast til årsmelding, Eivind lagerforslag til 

arbeidsplan og budsjett lages i samarbeid med leder og økonomileder? 
 
 
Sak 26/20-21  Eventuelt 
Det var ingen saker som ble tatt opp under denne posten. 
 

 

Jan Erik Køhne  
Sekretær 
 



 
 
 
 


