
PROTOKOLL 
Styremøte i IOGT Region Vest 

 
Møtetid: 26. oktober 2021 kl. 16.00 – 18.30 
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 3: SNU – Skap ny utvikling 
Det er pr. e-post informert om at Knut Aron Fludal er ansatt som regionkonsulent i regionen 
med 50 % og frivillighetskoordinator for IOGT sentralt med 50 % stilling. Han begynner i 
stillingen 01.01.2022.  
Han var til stede i starten av møtet og vi presenterte oss kort for hverandre.  
Leder la frem tanker omkring oppgaver som det tenkes kan utføres. 
Han gikk gjennom aktivitetsnivået i regionen. Det vil være en ambisjon og kunne etablere 
rusmiddelpolitiske grupper, men prøve å få etablert et annen navn på gruppene enn å ha med 
begrepet politikk. Det kan føles noe avansert å kan oppfattes noe mindre engasjerende 
Noen av punktene her er: 

• Vervearbeidet 
• Etablering av nye avdelinger 
• Kompetanseutvikling (skolering) 
• Rolle og ansvarsfordeling mellom organisasjonsledd 
• Rusmiddelpolitiske grupper 

 
 
Sak 4: Referat fra tidligere møter 

• Stadfesting av beslutninger tatt etter årsmøtet:  
- Vedtak på pantsettelse vedr. Solhaug Leirsted 

Denne saken ble fremmet av leder via e-post den 2. september.  
Styret har via e-post godkjent å slette regionens heftelse eiendommen. Dette utgjør 
et beløp på kr. 500.000.- som et tinglyst 02.04.2012. Leder og nestleder signerte 
sletting av heftelsen den 11. september 2021. 
Dette er ikke vedtatt i protokolls form tidligere. 

Vedtak:    Styret bekrefter enstemmig godkjennelsen som ble gjort via e-post 
• 13. oktober – ansettelse av konsulent og bevilgning av penger til 

Bergen og omegn. 
Når disse sakene var behandlet på Teams møtet 13. oktober ble begge sakene 
protokollert og vedtatt enstemmig.  
Dette gjelder vedtaket om å ansette ny regionkonsulent i 50 % stilling sammen 
med en 50 % stilling som frivillighetskoordinator i IOGT sentralt. 
Videre ble det vedtatt å bevilge kr. 20.000.- til IOGT område Bergen og omegn 
som skal brukes til Hvit jul stands i området etter søknad. 
Vedtaket er protokollert under sak 2 fra nevnte møte. 

  



Sak 5  Informasjon om regionen på IOGTs nettsider 
Leder informerte om informasjon om regionen på IOGTs nettsider. 
Her kan vi samle den informasjon vi ønsker å legge inn. Vi kan få koder til sidene slik at vi 
kan legge inn sidene uten å gå om IOGT sentralt. 
Dette gjelder bl.a. info om regionstyret og ting som er av allmenn interesse å informere fra 
regionen som f.eks.:  

• Områder m/kontaktadresser 
• Avdelinger m/kontaktadresser 
• Referat fra styremøter og årsmøter 
• Info om regionkonsulentens arbeid. 

Vedtak: Leder legger inn det som er aktuelt. 
 
 
Sak 6: Oppdatert regionsanalyse 

• Det foreligger en oppdatert regionsanalyse pr. oktober 2021. Den viser en 
fortsatt svak nedgang i medlemstallet. Analysen vil bli gjennomgått på 
møtet.  

Leder gikk gjennom listen sammen med styret. Analysen er utferdiget tidligere men er justert  
pr. oktober 2021. Leder gav en orientering. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
Sak 7: Rutiner for medlemsregistrering og –oppfølging 
Det er fra IOGT sentralt laget nye rutiner for medlemsregistrering og hvordan rutinene skal 
gjennomføres 
Vedtak: Dette er OK for oss og det kan bli noen utfordringer også for 

avdelinger/områder og region 
  
 
Sak 8: Hvit jul 
Det arbeides med planlegging av Hvit jul stands rundt om i regionen.  Det ble gitt en 
orienteringer om fremdriften her, men noen områder har kanskje problemer med å få til stands 
og personer til å delta her.  Det gis inntrykk av at det kan bli en del aktivitet i regionen når det 
gjelder årets aksjon. Den listen over frivillige som har meldt seg via nettsider og som leder 
presenterte vil kunne være til god hjelp i arbeidet. 
Leder vil prøve å være behjelpelig med å skaffe hjelp til å stå på stands der det kan være 
behov for dette. 
Når vi kjenner til hvor det skal være stands er det ønskelig å gi melding til Mari-Marte på 
IOGT kontoret slik at hun får registrert dette. 
Når det gjelder Hvit jul – utstyr finnes det både i Bergen og Haugesund og kanskje andre 
steder. Om det er behov for et eller flere sett standsutstyr vil dette kunne bestilles fra Oslo, 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
 
 



Sak 9  Møteplan videre 
Leder har laget følgende forslag til møteplan for styret frem til årsmøtet: 

• Desember: Teams-møte – tirsdag 7. desember kl. 17.00  
• Januar: Styreseminar fre-lør eller lør-søn i Bergen – invitere områdene 

 14-16. jan  
• Februar: Møte med områdene på teams – tirsdag 8. februar klokka 17.00  
• Mars: Fysisk møte i Haugesund – tirsdag 15. mars klokka 16.00  
• April: Årsmøte i Bergen – lørdag 23. april klokka 12.00   

Vedtak:    Styret godkjente forslaget til møteplan for styret frem til årsmøtet 2022 

 
 

 
 
Jan Erik Køhne  
Sekretær 
 

 


