IOGT Region Sør-Norge
Protokoll fra styremøte tirsdag 19. 10. 2021, kl 17.00-19.30. Av praktiske grunner ble
møtet gjennomført som et nettmøte.
Til stede: Tor Arne Walskaar, Trond Aasland, Svein Børge Haugberg, Berit
Langseid, Helmer Nilsen, (fra sak 37), Svein Olsbu, Lise Holm, (regionkonsulent). Forfall: Per Skaugset, Inger Helene Berg, (1. varamedlem), Tor
Hermansen, (2. varamedlem).

Dagsorden
35. Åpning
Styreleder Tor Arne Walskaar ønsket velkommen. Han åpnet møtet med å
minnes Thorleif Jenssen, leder i IOGT Blefjell, som gikk bort i forrige måned.
Nestleder i regionen deltok i bisettelsen 28.9. hvor det var en krans fra IOGT.
Regionen har innbetalt et tilskudd til FORUTs arbeid, slik Thorleif og hans
kone, Randi, hadde ønsket.
Styreleder gratulerte Berit Langseid med hennes 75-årsdag.
36. Møteleder og referent
Styreleder ble bedt om å lede møtet. Trond Aasland og Lise Holm ble bedt om
å føre protokoll.
37. Protokoll fra siste styremøte
Protokollen var utsendt til styrets medlemmer. Ingen merknader var
innkommet. Styret gjennomgikk protokollen og kommenterte noen saker. Det
var enighet om at styreleder og konsulent kort tid etter hvert styremøte holder
et arbeidsmøte for å avklare oppfølging av sakene i styremøtet.
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 13.9. ble godkjent.
38. Økonomi
Lise opplyste at det ikke har latt seg gjøre å få en økonomirapport fra
vårregnskapsfører Actis. Hun gir høy prioritet til å følge opp dette. Berit viste til
tidligere henvendelse til IOGT angående overtakelse av regnskapsføringen.
Det er ikke avklart når IOGT kan påta seg regnskapsføringen for regionen.
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Vedtak: Lise følger opp angående økonomirapport per 1.10. 2021.
Berit følger opp angående føring av regnskapet fra 2022.
39. Orientering fra Regionkonsulenten
Lise nevnte at hun er oppnevnt som tillitsvalgt for ansatte i IOGT. Hun nevnte at et
avisinnlegg utsendt for noen uker tilbake har fått gode oppslag i de fleste avsier som
det ble sendt til, blant annet med førstesidehenvisning i Tønsberg Blad. «Høstbrev»
med informasjon om aktuelle temaer er sendt ut 1. oktober.
Andre saker som hun arbeider med fremgår av sakslista for dette styremøtet og vil bli
omtalt der.
40. HVIT JUL-kampanjen 2021
a. Regionen planlegger to Hvit jul-samlinger i november, en i Vestfold og en i
Agder. Invitasjoner er sendt ut. Det er så langt god påmelding til samlingen i
Undrumsdal, Vestfold, mindre god til samlingen i Mandal. Dette følges opp.
b. Planlegging og tilrettelegging for kampanjen
Kampanjen skal gjennomføres med stands, postkasseaksjoner og annet.
Områdene følges opp med sikte på å gjøre avtaler med aktuelle steder for
stands og personer som kan delta.
c. Filminnspilling i Vestfold. Nye kampanjefilmer til Hvit Jul blir produsert. Barn
fra Juba har deltatt i innspillingen av en film.
d. Når kampanjefilmen er klare invitere vi alle barn som deltok, deres familier og
IOGTere til filmlansering. Det gjør vi i samarbeid med Juba. Vi har lovet rød
løper, høye glass, fotografering av de unge skuespillerne og pizzafest.
e. Oppsummering/samling når kampanjen er avsluttet
Vi vil forsøke å få til en samling med et kulturelt innhold i januar 2022, som takk
for utført innsats i kampanjen.
41. Arendalsuka 2022
Ettersom vår region påtar seg en samordnende rolle i Arendalsuka 2022, er det
ønskelig å komme tidlig i gang med planleggingen. Styret diskuterte bl.a. profil på
stand/arrangementer, kontakt med Juba, Juvente, Actis og eventuelt andre
samarbeidspartnere.
Det kan være aktuelt å invitere til et ide-verksted med samarbeidspartnerne.
Spørsmålet om innkjøp av et telt tas opp til ny drøfting på et seinere tidspunkt.
Aktiviteten på dagtid, med kontakt med besøkende, utdeling av materiell mv var
vellykket i 20221 og bør derfor også være en hovedaktivitet neste år.
Vedtak: I planen for 2022 legges opp til én treffkveld på IOGT-huset. Når det
gjelder andre typer arrangement, vil vi undersøke mulighetene for samarbeid med
andre organisasjoner med tilknytning til edruskapsbevegelsen.
42. Hjemmeside på www.iogt.no
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Det er behov for en gjennomgang av regionens hjemmeside, som er en del av
IOGTs hjemmeside.
Vedtak: Styrets medlemmer og konsulenten vil foreta nødvendige rettinger og
vurdere om det er behov for andre endringer.

43. Facebook
Vi diskuterte hva det er ønskelig å oppdatere jevnlig, og hvordan facebook-siden
kan brukes i et samspill med annen aktivitet.
44. Arbeidsplan og årsplan for 2022
Dette tas opp som et hovedtema i neste styremøte.
45. Eventuelt
a. Berit nevnte at IOGT i Skien har fått søknad om tilskudd fra en lærer som kan
undervise i dans i den videregående skole.
b. Trond nevnte at 38 «gamle NGU-ere» helga 8.-10. oktober deltok på en reise i
Rjukan-Notodden industriarv.
c. Temaer for kommende avisinnlegg: November: Alkohol og vold mot kvinner,
november/desember: Hvit jul-kampanjen.

46. Neste styremøte
Neste styremøte holdes i Skistredet 10, Skien 14.11. kl.17.00-20.00. Vertskap:
IOGT i Skien.

Styreleder takket alle som deltok i møtet og ønsket vel hjem.

20.10. 2021
Trond Aasland/Lise Holm, referenter
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