
IOGT Region Sør-Norge   

Protokoll fra styremøte tirsdag 16.02. 2021, kl 17.30-19.30 

Til stede: Tor Arne Walskaar, Trond Aasland, Berit Langseid, Per Skaugset, Helmer Nilsen, 

Svein Olsbu, Trude Roland Sletteberg, (regionkonsulent), Lise Holm, (regionkonsulent). 

Forfall: Svein Børge Haugberg, Inger Helene Berg, (1. varamedlem), Tor Hermansen, (2. 

varamedlem).  

Av smittevernhensyn ble møtet gjennomført som et digitalt nettmøte. 

 

Dagsorden 

1. Åpning av styremøtet 

Regionens leder, Tor Arne Walskaar, ønsket velkommen til styremøtet. 

 

2. Referat fra styremøtet 08.12. 2020. 

Protokollen var utsendt til styrets medlemmer før jul. Ingen merknader var innkommet. 

Styret gjennomgikk protokollen og merket seg saker som trenger oppfølging i dagens møte.  

Vedtak: Protokollen ble godkjent. 

 

3. Årsrapport for 2020 

Arbeidet med en rapport for 2020 kan bygge på handlingsplanen. Denne er blitt oppdatert 

av regionkonsulentene.  

Vedtak: Leder og nestleder lager utkast til årsrapport basert på den oppdaterte 

handlingsplanen. 

 

4. Økonomi – og budsjett for 2021 

Økonomileder Berit Langseid meldte at vedtaket om kjøp av 23 aksjer i Sober Kapital er 

effektuert.  Sober Kapital vil holde digitalt årsmøte 14.4. 

Trude informerte om at regionen i 2020 er tilført kr 65.000 gjennom Grasrotandelen. 



For å kunne ferdigstille budsjettet for 2021 må disse sakene avklares: Regnskapsføring (Actis 

eller IOGT), lønnsplassering regionkonsulent, ramme for tilskudd fra avdelinger og områder 

for 2021. 

Vedtak: Økonomileder og regionkonsulenten (Lise) følger opp de ovennevnte punktene. 

 

5. Rapport fra regionkonsulent Lise Holm 

Styreleder gratulerte Lise med fødselsdagen. Bursdagssangen ble avsunget. 

Lise ga en oversikt over oppgaver hun har arbeidet med siden styremøtet i desember. Disse 

sakene ble nevnt: 

- Samarbeid med IOGT i Larvik i forbindelse med sak om nye pol-utsalg (leserbrev, 

saksunderlag mm) 

- Utsending av informasjonsbrev til medlemmene. Planen er å sende fire årlige 

brev. Lise har arbeidet med å skaffe fram epost til flest mulig medlemmer. Noen 

har fått informasjon på sms. Lise har tilgang til IOGTs medlemsregister og kan 

bistå avdelinger og områder som trenger oppdatert informasjon. 

- Utarbeiding og innsending av innlegg til aviser. Arbeidet er i gang. Intensjonen er 

å produsere ett innlegg per måned. 

- Samarbeid med foreningen Storbarnsforeldre (Tønsberg). Kontakter er knyttet og 

det legges felles planer med sikte på at det i andre halvår kan holdes åpne 

temamøter og gis tilbud om å være med i et fellesskap. 

- Opprettet kontakt med regionsekretær i Handikapforbundet om temaet psykisk 

utviklingshemming og rus. Det erl i første omgang aktuelt å lage en forelesning 

om temaet, med vekt på hvordan IOGT kan bidra. Hun vil også kontakte andre 

bruker- og pårørende-organisasjoner om hvordan de opplever denne problematikken, 

som IOGT bør kunne løfte fram. 

- Arendalsuka (fra 16. august): Lise arbeider med sikte på å holde et møte i IOGT-

huset om utviklingshemming og rus. Flere praktiske forberedelser må gjøres. 

Rolledelinger og deltakelse må avklares. 

- Annonsering: IOGT i Vestfold planlegger annonsering i avisene også i 2021. 

Regionkonsulenten følger opp for å avklare hvordan en kan få til et samarbeid, 

praktisk og økonomisk. (jfr protokoll fra forrige styremøte). 

- Facebook og nettsider: Aktiviteten er økt og innholdet er mer variert enn 

tidligere. 

- Kontorspørsmålet: Pga de begrensninger som følger av corona-epidemien har Lise 

foreløpig hjemmekontor. Hun vil forsøke å finne et egnet kontor i Tønsberg-

området når forholdene ligger bedre til rette. 

-  Oppgaver for IOGT i Norge: Lise nevnte bl.a. utarbeiding av lærings- og 

mestringsprogram for IOGT og arbeid med en ny rekrutteringsstrategi for IOGT. 

Leder takket Lise for rapporten. Noen av de nevnte punktene ble diskutert nærmere. 

Vedtak: Rapporten tas til orientering.  



 

6. Regionens årsmøte 

Leder la fram sine tanker om hva som er en realistisk og hensiktsmessig gjennomføring av 

årsmøte. Han pekte på at en også må se arbeidet med regnskap, årsrapport, budsjett og 

arbeidsplan i sammenheng med årsmøtet. Det er ikke realistisk å gjennomføre et ordinært 

årsmøte med fysisk frammøte innen utgangen av april. Styret er ikke kjent med at det er 

formelle forhold som hindrer at tidspunktet for årsmøtet kan forskyves. Styret er innforstått 

med at demokratiske hensyn tilsier at årsmøtet bør holdes når det er praktisk mulig. 

Saken ble diskutert mer inngående. 

Vedtak: Styret legger opp til følgende: 

a. Årsmøtet: Hvis mulig holdes et ordinært årsmøte før utgangen av første halvår. 

Hvis dette ikke er mulig, holder styret åpent for å forskyve møtet til 2022 for å 

kunne komme tilbake til vanlig regularitet. 

b. Regnskap 2020: Regnskapet ferdigstilles og behandles av styret snarest mulig. 

c. Årsmelding 2020: Årsmeldingen ferdigstilles og behandles av styret snarest mulig. 

d. Budsjett 2021: Budsjettet ferdigstilles og behandles av styret snarest mulig. 

e. Arbeidsplan 2021: Arbeidsplanen som ble vedtatt i august 2020 prolongeres inntil 

videre. 

f. Styresammensetning/valg: Styrets medlemmer sier seg beredt til å stå i sine verv 

inntil det kan holdes et årsmøte. 

 

7. Neste styremøte 

Neste styremøte holdes 23. mars 2021 kl 17.30, mest trolig som et nettmøte. 

Styreleder avsluttet møtet med å takke for god innsats.   

  

Trond Aasland/referent 


