
 

 

PROTOKOLL 
Styremøte i IOGT Region Vest 

 
Møtetid: 16. juni 2021 kl. 18.00 – 18.40 
Møtested: Teams, et nettbasert møte 
Tilstede: Eivind Jahren, leder 

    Trine Dale, nestleder  
Jan Erik Køhne, sekretær 

    Hans Petter Moen, økonomiansvarlig  
Liv Ytrehus, styremedlem    
Olav Langeset, varamedlem 

Ellers var også områdelederne invitert til å delta. Her deltok: 
    Odd Kjell Ingvaldsen fra område Karmsund/Sunnhordland 
    Trond Gjøvåg Fra Bergen og omegn hadde meldt forfall. 

  Område Askøy var ikke repreentert. 
   
Leder ønsket vel møtt til dette utvidede styremøtet og følgende saksliste var satt opp for møtet: 
 
 Regionanalysen  
 Konsulentstillingen 
 Regionårsmøtet 
 IOGTs landsmøte  
 
Sak 39/21 Regionanalysen 
Leder gikk gjennom regionanalysen som er oppdatert. Denne er jo spesifisert på kommunenivå 
med antall medlemmer i disse. Denne viser at det i en del kommuner vil det kunne være 
mulighet til å kunne etablere en gruppe ut fra antall medlemmer i disse. 
Dette er noe det må arbeides med fremover. 
Det er ønskelig fremover å ha Teams møter med områdelederne noen ganger i løpet av året. 
Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering 
 
 
Sak 40/21 Konsulentstillingen  
Leder informerte om at konsulentstillingen er utlyst og er annonsert på FINN med søknadsfrist 
15. juni. Det blir generalsekretær Cecilie Widnes, Eivind Jahren og Trine Dale som vil foreta 
intervjuer med aktuelle kandidater. 
Leder oppfordret alle til å videresende annonsen til flest mulige slik at stillingssøknaden blir 
kjent for flest mulig.   
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering.    
 
 
Sak 41/21 Regionårsmøtet  
Det ser ut til at det er store muligheter for at regionens årsmøte kan gjennomføres, som planlagt, 
torsdag 19. august på Åsane Folkehøgskole i forkant av IOGTs landsmøte. Vedtaket om årsmøte 
denne dato er tatt tidligere. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 



 
 
Sak 42/21 IOGTs landsmøte 20-22.august. 
Leder gav en orientering om IOGTs landsmøte disse dagene.  
Han nevnte arbeidsplanen spesielt, som vil legge vekt på å arbeide for motivering av 
medlemsmassen lokalt til å engasjere seg i utadvendte arbeidet. Her tenkes det bl.a. på å kunne 
etablere små grupper som også vil kunne fungere som en avdeling i kommunene.  
Vedtak: Vi ser frem til et spennende landsmøte. 
 
Sak 43/21 Informasjon 
Leder informerte om situasjonen omkring Solhaug som har hatt store vansker den senere tid og 
hatt dårlig økonomi. Dette vil også vår region kunne merke i forbindelse med vårt lån der. 
Umiddelbart etterpå var der kommet et bud på eiendommen som kanskje vil gi oss en delvis 
tilbakebetaling av vårt lån til leirstedet. 
Det skal ansettes en ny rektor på Åsane Folkehøgskole og denne kan være klar rett over helgen. 
 
 
 
Jan Erik Køhne  
sekretær 
 
 


