
 

 

PROTOKOLL 
Styremøte i IOGT Region Vest 

 
Møtetid: 3. mars 2021 kl. 18.00 – 19.00 
Møtested: Zoom, et nettbasert møte 
Tilstede: Eivind Jahren, leder 

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

  Olav Langeset, varamedlem 
     
    
 
Følgende sak var foreslått for møtet: 
 
 
Sak 27/20-21   Planlegging av årsmøte 2021 
Leder har laget følgende forslag i forbindelse med planleggingen av årsmøtet 17. april: 

- Innkalling med påmeldingsskjema 
- Årsmelding 
- Regnskap 
- Arbeidsplan 
- Budsjett 

 

Innkallingen 
Til innkallingen hadde leder laget et forslag til påmeldingsskjema som følger vedlagt. 
I disse koronatidene gis der anledning til å kunne delta digitalt for dem som måtte ønske det. 
Vedtak: Styret synes forslaget til denne er grei. Leder prøver å få til en enklere måte å 

få frem en påmeldingsblankett til årsmøtet. 
 
Årsmeldingen. 
Leder har laget et utkast til årsmelding som er noe annerledes enn tidligere år. 
Han vil hente info fra IOGT kontoret om hvilke prosjekter som har aktiviteter i regionen å legge 
dette inn i årsmeldingen. 
I forbindelse med årsmeldingen opplyste leder at det er en stor tilbakegang i medlemmer pr. 31.12. 
Dette gjør jo at det er et behov for å få en ansatt som kan være behjelpelig bl.a. med verving. 
Vi gikk gjennom forslaget. 
 
Vedtak: Styremedlemmene sender innspill til årsmeldingen og det er noen tilføyelser til 

denne  
 
Regnskapet 2020 
Regnskapet for 2020 er revidert av de valgte revisorer og er sendt styret pr. e-post. 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 



 
Arbeidsplan. 
Leder har laget et forslag til Arbeidsplan. Denne ble gjennomgått av styret. 
Trine Dale informerte om at Juvente arbeider for å etablere et lag i Haugesund, kan være med 
støtte opp om dette initiativet.  
Ellers oppfordrer leder at styremedlemmene sender eventuelle innspill til han for å kunne settes 
inn i forslaget. 
Vedtak: Styret går gjennom forslaget og sender eventuelle innspill til Leder. 
 
Budsjett: 
Leder har laget er forslag til budsjett for 2021 og har også lagt inn et forslag for 2022. 
Dette forutsetter også at vi får ansatt en regionkonsulent frem mot sommeren. 
 
Vedtak: Styret støtter opp om forslaget til budsjett. 
 
 
Sak 28 Eventuelt. 
Trine orienterte om at Kafe Klar skal flytte til nye lokaler i Haugesund. Disse ligger i Strandgata. 
Leieutgiftene i disse lokaler er en del rimeligere enn pr. dato. 
Leder informerte om seminarer på nettet i IOGT regi, bl.a. om Åsane Folkehøgskole. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Jan Erik Køhne  
sekretær 
 
 


