
PROTOKOLL 
Styremøte i IOGT Region Vest 

 
Møtetid: 13. oktober 2021 kl. 20.00 – 21.00 
Møtested: Teams, et nettbasert møte 
Tilstede: Eivind Jahren, leder 

    Trine Dale, nestleder  
Jan Erik Køhne, sekretær 
Hans Petter Moen, økonomiansvarlig  
Olav Langeset, styremedlem 

Forfall:  Mona Elin Aarø, varamedlem 
 
Sak 1/21-22  Ansettelse av regionkonsulent i Region Vest. 
Dette vil bli en kombinasjonsstilling mellom IOGT sentralt og IOGT Region Vest. Det er 
beregnet å være en 50 % stilling som regionkonsulent for regionen og 50 % som 
frivillighetskoordinator for IOGT sentralt. 
Det er beregnet at han skal ha kontorplass i Haugesundsområdet. 
 
Søkeren som er anbefalt av innstillingsutvalget heter Knut Aron Fludal og er bosatt i Sveio 
kommune. 
 
Regionens leder, som var med i innstillingsutvalget orienterte styret om mottatte søknader og 
vurdering av disse samt samtaler med aktuelle kandidater. 
 
Regionstyret hadde ikke noen spørsmål å komme med om denne orienteringen.  
 
Følgende forslag til vedtak ble lagt frem: 
 
Region Vest stadfester vedtaket fra AU om å ansette Knut Aron Fludal som kombinert 
regionkonsulent og nasjonal frivillighetskoordinator. Arbeidssted avklares med 
kandidaten og blir i området Karmsund-Sunnhordland/avdelinger der. I tråd med at 
IOGT sentralt har arbeidsgiveransvar for stillingen, støtter regionen vedtaket om at 
generalsekretæren delegeres myndighet til å forhandle lønns- og ansettelsesbetingelser.  
 

Vedtak: Regionstyret vedtok forslaget som var lagt frem vedrørende stillingen som 
kombinert regionkonsulent og frivillighetskoordinator for IOGT sentralt. 

 

Sak 2/21-22  Søknad om midler til Hvit jul aksjoner. 
Leder refererte søknad fra IOGT område Bergen og omegn om et beløp på kr. 20.000.- for  
arbeid med Hvit Jul aksjoner på i området og det tenkes på Voss og i Bergensområdet. 
Jan Erik Køhne følte seg inhabil i saken siden han sitter som styremedlem i nevnte område. 
 
Vedtak; Styret vedtok å støtte forslaget om kr. 20.000.- for engasjement for Hvit 

Jul ifølge forespørselen.  Leder gir tilbakemelding til områdeleder Trond 
Gjøvåg. 

 
 
Jan Erik Køhne  
Sekretær 


