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IOGT Region Sør-Norge   

Protokoll fra styremøte mandag 13.09. 2021, kl 17.00-19.30, Hotell Vic, Porsgrunn. 

Til stede: Tor Arne Walskaar, Trond Aasland, Per Skaugset, Svein Børge 

Haugberg, Berit Langseid, Helmer Nilsen, Svein Olsbu, Lise Holm, (region-

konsulent). Forfall: Inger Helene Berg, (1. varamedlem), Tor Hermansen, (2. 

varamedlem).  

Dagsorden 

 

27. Åpning / valg av møteleder og referent 
 
Styreleder Tor Arne Walskaar ønsket velkommen. Han ble bedt om å lede 
møtet. Trond Aasland og Lise Holm ble bedt om å føre protokoll. 

28. Protokoll fra styremøtet 12. mai 2021 

Protokollen var utsendt til styrets medlemmer. Ingen merknader var 
innkommet. Styret gjennomgikk protokollen og kommenterte noen saker. 
Søknaden om omdisponering av midler er godkjent. Styreleder og 
økonomileder vil følge opp de øvrige punktene i sak 20 (Økonomi).  

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 12. mai ble godkjent. 

 

29. Evaluering av Arendalsuka 
 
Lise hadde utarbeidet en omfattende rapport fra Arendalsuka 2021. Denne ble 
gjennomgått og kommentert. Styret fikk også se en bildepresentasjon fra 
Arendal. Det var god lokal deltakelse og godt samarbeid med Juba, Juvente 
og FORUT. En rapport ble også gitt på IOGTS landsmøte på Åsane noen 
dager seinere.  
 
Etter styrets vurdering var deltakelsen i Arendalsuka vellykket og gir et godt 
grunnlag for en forsterket deltakelse neste år. Det er derfor søkt om et tilskudd 
fra IOGT i Norge til å kunne gjennomføre et tilsvarende opplegg neste år. 

Vedtak: Region Sør-Norge vil påta seg et hovedansvar for IOGTs deltakelse i 
Arendalsuka 2022. Vi vil legge bedre til rette for den tekniske gjennomføringen, bl.a. 
med å kunne tilby overnatting for deltakere og innkjøp av et telt. Det søkes om 
refusjon av medgåtte utgifter i forbindelse med årets arrangement. 
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30. Referat fra IOGTs landsmøte 

Styreleder og regionkonsulent rapporterte fra IOGTs landsmøte som ble holdt 
på Åsane folkehøgskole ved Bergen. En av regionens delegater, Svein Børge 
Haugberg, måtte melde forfall. I hans sted møtte Helmer Nilsen.  

For deltakerne var det ikke minst svært positivt å kunne komme til en skole 
som er blitt betydelig oppgradert etter 2019 og nå tilbyr langt bedre fasiliteter 
både for skolens elever og for deltakere i større arrangementer, så som IOGTs 
landsmøte. Landsmøtet ble holdt i en positiv og optimistisk atmosfære. 

I regionstyrets drøfting rundt landsmøtet ble det nevnt at vi burde ha gjort mer 
for å forberede våre delegater til å kunne delta aktivt i 
landsmøteforhandlingene, eksempelvis en samling i forkant. Særlig ble nevnt 
saker som regnskap og budsjett.  

Vedtak: Rapportene tas til orientering. 

31. Hvit jul-kampanjen 2021 

Lise innledet med å peke på at Hvit jul er en aktivitet som gir gode muligheter til å 

knytte nye kontakter og aktivisere både medlemmer og interesserte. Som ledd i 

sentralleddets forberedelser blir det blant annet laget en kampanjefilm. Regionen 

kan gjøre en del for å bidra til god deltakelse og oppfølging i etterkant. Områdene 

oppfordres til å legge planer for november-desember 2021.  

Vedtak: Regionen vil planlegge to Hvit jul-samlinger i november, en i Vestfold og en i 

Agder. Formålet må være både skolering, inspirasjon og enda bedre oppslutning om 

kampanjen. Vi vil også forsøke å få til samling med et kulturelt innhold i januar -22, 

som takk for utført innsats i kampanjen. 

32.  Inspirasjonssamling / kulturkveld 

Styret diskuterte en oppfordring fra området Vestfold om å arrangere en 
inspirasjonssamling. Vi mener at samlingene i forbindelse med Hvit jul er noe av 
svaret på en slik oppfordring. Styret mener at det også bør inviteres til å delta i en 
kulturkveld, f.eks. en julekonsert i desember.  

Vedtak: Lise bes forberede saken til neste styremøte, bl.a. med tanke på kostnader, 
tid og sted. 

33. Daglig leder i Enestående familier 

Cecilie Stenbrenden har siden ettersommeren gått inn i et vikariat i Trude 
Slettebergs rolle som daglig leder for Enestående familier. Trude vil være i 
studiepermisjon det nærmeste året. Cecilie er utdannet barnevernspedagog og 
har inntil nylig arbeidet som politisk rådgiver i IOGT. Hun presenterte seg for 
styret og nevnte blant annet at det i august er holdt kurs for nye ledere i 
Enestående familier og at dette gir mulighet for å opprette flere nye grupper. 
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Vedtak: Styreleder takket Cecilie for presentasjonen og ønsket henne lykke til med 
oppgavene hun er i gang med. Styret takker også Trude Sletteberg for godt utført 
arbeid gjennom mange år. 

 
34. Eventuelt 

Lise bad om råd fra styret angående hyppighet og innhold i nyhetsbrev til 
medlemmene. Hun vil med det første lage et brev (epost) som summerer opp hva 
som har skjedd siden forrige brev og forteller om planer i tida framover. 

Berit Langseid takket for blomstene som hun mottok da hun var syk. 

 
35. Tid for neste styremøte 

Neste styremøte holdes i Skien 19.10. kl.17.00-20.00. Vertskap: IOGT i Skien. 
 
Styreleder takket alle som deltok i møtet og ønsket vel hjem. 
 
 
 

14. 09 2021 

 

Trond Aasland/Lise Holm, referenter 


