IOGT Region Sør-Norge
Protokoll fra styremøte mandag 19.04. 2021, kl 17.00-19.00
Til stede: Tor Arne Walskaar, Trond Aasland, Berit Langseid, Per Skaugset, Svein Børge
Haugberg, Helmer Nilsen (to siste saker i møtet), Svein Olsbu, Trude Roland Sletteberg,
(regionkonsulent), Lise Holm, (regionkonsulent).
Forfall: Inger Helene Berg, (1. varamedlem), Tor Hermansen, (2. varamedlem).
Av smittevernhensyn ble møtet gjennomført som et digitalt nettmøte.

Dagsorden
Sak 8. Åpning av styremøtet mm
Regionens leder, Tor Arne Walskaar, ønsket velkommen til styremøtet. Han påtok seg å lede
møtet. Trond ble spurt om å være referent.
9. Referat fra styremøtet 16.02. 2021.
Protokollen var utsendt til styrets medlemmer. Ingen merknader var innkommet. Styret
gjennomgikk protokollen og kommenterte noen saker som også vil bli tatt opp i dagens
møte.
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 16. februar ble godkjent.
10. Årsrapport for 2020
Arbeidet med en rapport for 2020 ble igangsatt etter forrige styremøte. Informasjon om
økonomi, medlemsutvikling og enkelte aktiviteter skal legges inn.
Vedtak: Utkast til årsmelding ferdigstilles og sendes til alle i styret i god tid før neste
styremøte, slik at styret kan godkjenne/signere årsrapporten i neste styremøte.
11. Regnskap 2020 og budsjett for 2021
a. Regnskapet for 2020 foreligger. Det ligger an til et pent overskudd. De viktigste
postene ble gjennomgått.
Vedtak: Trude følger med oppsetting av et årsregnskap, slik at styret kan godkjenne/signere
regnskapet for 2020 på sitt neste møte.
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b. Budsjett for 2021
For 2021 er satt opp et budsjett som legger til grunn at Lise arbeider i en delt stilling;
60 prosent for regionen og 40 prosent for IOGT i Norge. Trude arbeider 10 prosent
for regionen og 90 prosent for Enestående familier. Budsjettet har en
kostnadsramme på 1,7 mill kroner og et stipulert underskudd på ca 234.000.
Styret har i tidligere diskusjoner om økonomi ment at vi skal arbeide for å skaffe
større inntekter, f.eks gjennom ekstern finansiering av prosjekter. Også bruken av
inntekter fra Grasrotandelen ble diskutert. Det er søkt om omdisponering av
vervemidler som ble gitt for 2020.
Vedtak: Styret vil bruke det framlagte budsjettet som et arbeidsbudsjett for 2021, og kan,
hvis behov, fremlegge et justert budsjett til årsmøtet. Styret ønsker at midler som tilføres fra
Grasrotandelen i 2021 kan forbeholdes aktivitet som medfører kostnader for regionen.
c. Økonomirapport 1. kvartal 2021
Trude fremla hovedbok for perioden januar 2021 til denne dato. Vi noterer med stor
takk at det så langt er mottatt tilskudd fra til sammen fem avdelinger og områder. Vi
trenger å etterspørre lønnsrefusjon fra sentralleddet for å kunne opprettholde en
rimelig god likviditet.
Vedtak: Tas til orientering.
12. Regionens årsmøte
Styret har tidligere fattet slikt vedtak:
a. Årsmøtet: Hvis mulig holdes et ordinært årsmøte før utgangen av første halvår.
b. Styresammensetning/valg: Styrets medlemmer sier seg beredt til å stå i sine verv
inntil det kan holdes et årsmøte.
Det er fortsatt uklart når samfunnet igjen kan åpne slik at det er mulig å holde møter med et
større antall deltakere fra flere kommuner. I og med at IOGT skal ha landsmøte i 20.-22.8.
2021 er det nødvendig å velge delegater til landsmøtet fra regionen i tråd med vedtektene.
Det har tidligere vært vanlig at regionens årsmøte gir slik fullmakt til det nyvalgte styret.
Vedtak: Styret innhenter råd fra IOGT-kontoret om hvilken prosedyre som bør følges for
oppnevning av delegater. Det sittende styret kan tenke seg å foreslå delegater og be om
godkjenning av dette fra områdestyrene.

13. Forespørsel ang. debattmøter med mer i utvalgte kommuner – Trygg ungdomstid
Styret gjennomgikk en henvendelse fra IOGT ved Nils Johan Garnes Svalastog, som er politisk
rådgiver i IOGT sammen med Cecilie Stenbrenden. I prosjektet Trygg ungdomstid (som igjen er del av
søknaden til Helsedirektoratet) har IOGT som målsetting å arrangere lokalpolitiske møter rundt om i
landet. De har sett på aktuelle kommuner, bl.a. kommuner i vår region hvor vi har hatt lokalpolitisk
aktivitet tidligere. De har også sett på ‘Sunne kommuner», et nettverk av kommuner som jobber for
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bedre folkehelse. De ser for seg 2-4 kommuner i hver region og nevner disse kommunene iRegion
Sør-Norge:
Kommune

Kontekst

Seljord

Sterk og klar

Sandefjord

Sammen-senter, FORUT

Larvik

IOGT lag

Kristiansand

Sunne kommuner, Sammen-senter

Tønsberg

IOGT lag og tilsette

Holmestrand

Det var enighet om at vi bør forsøke å få til aktivitet i kommuner hvor det kan være mulig å
implementere flere av IOGTs aktiviteter, eksempelvis Møteplassen, et godt tilbud som IOGT
driver på Karmøy for ungdom som faller ut av skolen eller av andre grunner trenger støtte
for å komme videre med sine liv.
Vedtak: Lise følger opp og melder tilbake at vi i region Sør-Norge i første rekke ønsker å
arbeide videre med sikte på samarbeid om møter (Trygg ungdomstid) og annen aktivitet i
Larvik, Seljord og Grimstad.

14. Orientering fra regionkonsulent Lise Holm om aktuelle oppgaver
Lise ga en oversikt over oppgaver hun har arbeidet med siden styremøtet i februar. Disse
sakene ble nevnt:
-

-

-

-

-

Kontor: Pga de begrensninger som følger av Corona-pandemien fortsetter Lise
inntil videre å arbeide fra hjemmekontor i Tønsberg. Hun vil forsøke å finne et
egnet kontor i Tønsberg-området når forholdene tillater det, (dvs forhåpentlig i
andre halvår 2021).
Utarbeiding og innsending av innlegg til aviser har vært fulgt opp, slik vi tidligere
har lagt opp til. (samarbeid med områdene, og relativt mange artikler, særlig om
rusreformen).
Kontakt med foreningen Storbarnsforeldre (Tønsberg) følges opp. Forberedelser
gjøres med tanke på en helgetur til Gon ved Larvik før sommeren.
Utviklingshemming og rus. Samarbeidet med KORUS/Borgestadklinikken
fortsetter. Et siktemål kan være å utvikle et opplæringsprogram. Et annet kan
være å igangsette et forskningsprosjekt da dette er et felt hvor det tilsynelatende
er lite kunnskap og feltet har lite fokus.
Oppgaver for IOGT i Norge: Lise nevnte bl.a. utarbeiding av lærings- og
mestringsprogram for IOGT og arbeid med en ny verve- og rekrutteringsstrategi
for IOGT. Dette er oppgaver som etter hvert også vil berøre vår region.
Rusreformen (se egen sak)
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-

Annonsering: Priser er innhentet på annonsering i A-pressens aviser. Det ligger til
rette for å samarbeid med IOGT i Vestfold om dette. Annonsering i Amedias Aviser i
Vestfolld, Buskerud, Telemark og Agder: Pris pr. innrykk i alle aviser for disse regionene
blir kr 2552,- inkludert produksjon eks. mva. Pris pr. innrykk i alle Amedias Aviser – kr
4650,- ink produksjon eks. mva.

Styret ønsker å sette av inntil 15.000 kroner til annonser i 2021 (jfr. omtale av
bruk av midler fra Grasrotandelen).
Som hovedtekst foreslås: Barn trives best med edru voksne.
Alternativt: Vi gjør det lett å ta alkoholfrie valg.
Styret ber om at Lise følger opp kontakten med IOGT i Vestfold og at det også
undersøkes å annonsere på nettsidene til noen utvalgte aviser. (se også sak 18).
Leder takket Lise for rapporten.
Vedtak: Rapporten tas til orientering.

15. Rusreformen - oppfølging
IOGT har vært sterkt engasjert i denne saken etter at rusreformutvalget la fram sin
innstilling, og regjeringen fulgte opp med (Prop. 92 L (2020–2021). Det er lagt ned et meget
betydelig og konstruktivt arbeid med foreldreoppropet mot narkotika. IOGT har sagt nei til de
deler av reformforslaget som gjelder avkriminalisering av «mindre brukerdoser» av ulike
typer narkotika. Vår region har sammen med områdene engasjert seg med leserbrev i aviser
og henvendelse til storingsrepresentanter fra våre fylker.
Lise nevnte at det med behandlingen på Arbeiderpartiets landsmøte sist uke synes avklart at
det er et flertall i Stortinget som vil gå imot forslaget om avkriminalisering. Det synes også å
være mulighet for å oppnå positive endringer gjennom komitebehandlingen i Stortinget, både
når det gjelder forebygging og hjelpetiltak.
Styret diskuterte saken og mener det nå kan være gode grunner til å gjøre en skriftlig
henvendelse til medlemmene i Stortingets helse- og omsorgskomite, som i tillegg til
regjeringens proposisjon vil ha på bordet forslag både fra Sp og Ap. Vi er for vår del særlig
opptatt av å ivareta barn og ungdoms rett til trygghet og beskyttelse.
Vedtak: Styrets medlemmer gir snarlige kommentarer til et fremlagt utkast til brev, som så
ferdigstilles av Lise og sendes til komiteens medlemmer.

16. Arendalsuka fra 16.8. 2021
Lise orienterte og inviterte til diskusjon om hva som er realistisk i og med at samfunnet er
tilnærmet nedstengt på ubestemt tid. Det er følgelig noe usikkert om arrangementet i
Arendal kan gjennomføres i tråd med planene. En del praktiske forberedelser er gjort, men vi
har ennå ikke fått bekreftet at vi får stand-plass i Arendal sentrum.
Arendalsuka vil ikke få bred deltakelse fra IOGT, men Lise arbeider med sikte på å holde et
møte i IOGT-huset . Så langt har forberedelsene handlet om temaet utviklingshemming og
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rus. Hvis dette viser seg å væe for krevende i år, kan et slikt arrangement alternativt
gjennomføres i 2022. Lise etterspurte forslag til andre mulige temaer for et debattmøte.
Som aktuelle temaer ble nevnt: Avvikling av taxfree-ordningen og etisk plassering av penger i
Statens pensjonsfond utland (oljefondet), som bl.a. har investeringer i alkoholindustri. Disse
temaene gir mulighet for samarbeid med Actis og FORUT.
Vedtak: Lise arbeider videre med sikte på at Arendalsuka kan gjennomføres. Styret holdes
orientert om den videre utvikling.
17. Eventuelt
a. Registrering/godkjenning av IOGT Region Sør-Norge i Innsamlingskontrollen.
Det kan være gode grunner til å åpne for testamentariske gaver til regionen fra private
givere. I så fall er det ønskelig at vi har gjort det som skal til for å skape et tillitsfullt
forhold.
Vedtak: Regionen undersøker vilkårene for godkjenning i Innsamlingskontrollen.

18. Neste styremøte
Neste styremøte holdes onsdag 12. mai klokka 17.00.

Styreleder avsluttet møtet med å takke alle for gode samtaler og god innsats.

20.04.-21
Trond Aasland/referent

5

