
 

 

PROTOKOLL 
Styremøte i IOGT Region Vest 

 
Møtetid: 26. mai 2021 kl. 17.30 – 18.10 
Møtested: Teams, et nettbasert møte 
Tilstede: Eivind Jahren, leder 

    Trine Dale, nestleder  
Jan Erik Køhne, sekretær 

    Liv Ytrehus, styremedlem    
Olav Langeset, varamedlem 

Forfall: Hans Petter Moen, økonomiansvarlig 
    

   
Leder ønsket vel møtt til styremøtet og følgende saksliste var satt opp for møtet: 
 
 Årsmøte 2021 
 Regionanalyse 
 Møte med områdene 
 Konsulentordningen 
 
 
Sak 35/21 Årsmøte 2021 
Årsmøte i regionen var tenkt gjennomført lørdag 19. juni. 
Dette ansees ikke for mulig å gå gjennomført, mye på grunn av korona og kort tid til denne dato. 
Leder hentydet at møtet kan gjennomføres i forbindelse med IOGTs Landsmøte 19-22. august. 
Det regnes med at de som vil delta på årsmøtet også i stor sannsynlighet også vil delta på 
landsmøtet. 
Vedtak: Styret går inn for å gjennomføre årsmøtet torsdag 19. august.   

 
Sak 36/21 Regionanalysen 
Leder har på basis av medlemsliste pr. 11. mars laget en regionanalyse. Denne var sendt styret på 
forhånd. Den viser antall medlemmer som IOGT har i de forskjellige kommuner. Den forteller 
også at det er flere kommuner som har så pass medlemmer at det kan være mulighet for å kunne 
etablere kontakter. Det er bare nødvendig med en gruppe på tre medlemmer for å kunne etablere 
en gruppe. Noe å arbeide med for en eventuell ansatt.  
Jan Erik takker leder for godt utført arbeid med analysen og presentasjonen. 
Vedtak: Styret er positiv til denne analysen og det er et godt grunnlag for videre 

arbeid med å kunne få kontakter i mange kommuner.  
 
Sak 37/21 Møte med områdene. 
Leder presenterte ideen om et møte via Teams e.l. med områdelederne for en presentasjon av 
regionens arbeid og orientere om arbeidet med å få etablert en konsulentstilling i regionen. 
Styret synes dette var ene god ide og vi så på hvilke ag som kan være aktuell for et slikt møte. 
Vedtak: Styret vedtok å invitere til et slikt kontaktmøte onsdag 16. juni kl. 18.00 
 
 



 
Sak 38/21 Konsulentordningen. 
Leder orienterte om arbeidet med denne saken. 
Tanken er jo at IOGT sentralt ønsker å ansette en frivillighetskoordinator i 50 % stilling og legge 
denne til Vestlandet. Det er da tanken at vår region finansierer den andre 50 % delen som da vil 
arbeide for oss. Dette skal sentralstyret ta en avgjørelse om førstkommende mandag på sitt møte. 
Det ble skissert hvilke midler som kan være aktuell, pr. dato, å få fra org.ledd i regionen og at 
også regionens midler vil brukes til denne stillingen. 
 
Vedtak: 
Regionstyret vedtar å igangsette ansettelsen av en regionkonsulent med følgende tre forutsetninger: 

1)      IOGT sentralt kjøper halvparten av konsulentens kapasitet til funksjonen som nasjonal 
frivillighetskoordinator og betaler halvparten av kostnader knyttet til konsulentens lønn og 
aktivitet. Denne halvparten er stipulert til 500.000 kroner hvert år, i første omgang i tre år.  
2)      Styret vedtar å binde regionen til å dekke en vesentlig del av den andre halvparten av 
bruttobeløpet (anslått til 250.000 kroner hvert år i tre år).  
3)      Styret vedtar å ta sjansen på at den siste firedelen hver år kan dekkes av lokale IOGT-
virksomheter (avdelinger, områder, selskaper mv).  

Vedtaket er behandlet på to påfølgende styremøter og er enstemmig. 

 
 
 
 
Jan Erik Køhne  
sekretær 
 
 


