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1. Åpning og konstituering
a) Åpning
IOGTs 97. ordinære landsmøte ble åpnet av sentralstyrets leder Ørnulf Thorbjørnsen.

b) Godkjenning av innkalling
Leder Ørnulf Thorbjørnsen spurte om noen hadde innsigelser til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

c) Godkjenning av sakliste
Leder Ørnulf Thorbjørnsen spurte om noen hadde innsigelser til sakslisten.
Vedtak: Saklisten ble godkjent.

d) Opprop og godkjenning av representanter – fullmaktnemndas innstilling
Leder Ørnulf Thorbjørnsen leste opp navnene på de påmeldte delegatene og alle var til stede.

Nr. Navn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Alfred Isaksen
Ann-Kristin Belsby
Helge Kolstad
Mona Svartås
Eivind Fohlin
Unni Kristiansen
Roy Hagen
Kristine Gustavsen
Bjørg Fohlin
Grethe Wiik
Per Janssen
Svein Sæterdal
Ulla Kolstad
Anne Belinda Skallist Hjelteig
Ole Jørgen Myhrvold
Halldis Pettersen
Solveig Brandt Pettersen

Mandat

Fravær

IOGT Region Øst-Norge
IOGT Region Øst-Norge
IOGT Region Øst-Norge
Oslo og Akershus
Oslo og Akershus
Oslo og Akershus
Oslo og Akershus
Fremtidens Vel
Concordia
IOGT Lørenskog
IOGT Bryn
Rechabs Minde
Østfold
Østfold
Østfold
Sarpsfoss
Ledestjernen
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Kirsten Tangen
Anna Lundblad Larsen
Anne-Karin Jensen
Hjørdis Almelid Vikenes
Øyvind Haugen Cruickhank
Søren Høj
Anne Karin Høj
Bergjlot Tødenes
Anlaug Stokke
Konrad Mo
Hans Petter Moen
Jan Erik Køhne
Trine Dale
Torstein Torbjørnsen
Dina Østhus Knutsen
Inger Hanne Jahren
Are Frode Sagland
Rigmor Refsnes
Else Sofie Olsen
Tormod Nesje Jensen
Haldor Lid
Inger Nesheim
Tor Arne Walskaar
Per Skaugset
Svein Børge Haugberg
Aud Olsbu
Svein Olsbu
Roar Holm
Nina Boberg
Helmer Nilsen
Rolf Larsen
Torhild Andersen
Inger-Torill Bakke
Sigmund Wibe Carlsen
John Almendingen
Ørnulf Thorbjørnsen
Sofia Gram-Hallbert
Eivind Jahren
Per Arne Lillebø
Katrine Engen
Karin Wilming

Oppland og Hedmark
Oppland og Hedmark
Vårsol
Region Midt-Norge
Region Midt-Norge
Romsdal og Nordmøre
Romsdal og Nordmøre
Søre Sunnmøre
Søre Sunnmøre
IOGT Molde
IOGT Region Vest-Norge
IOGT Region Vest-Norge
IOGT Region Vest-Norge
Karmsund/Sunnhordland
Karmsund/Sunnhordland
Karmsund/Sunnhordland
Sør-Rogaland
Sør-Rogaland
Sør-Rogaland
Bergen og omegn
Bergen og omegn
Folkets vel
IOGT Region Sør-Norge
IOGT Region Sør-Norge
IOGT Sør-Norge
Agder
Agder
Vestfold
Vestfold
Søndre Buskerud
Søndre Buskerud
Losje Prøven
IOGT Region Nord-Norge
Tromsø/Nord-Troms
Helgeland
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret
Sentralstyret

59
60
61
62

Morten Ellingsen
Andreas Marienborg
Elna Nilsen
Cecilie Stenbrenden

Dirigent
Dirigent
Sekretær
Sekretær
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63 Eli Kjønsberg
64 Sara Fabricius Jul-Rasmussen
65 Helge Kolstad

Gjest, Juba
Gjest, Juvente
Gjest, Åsane Folkehøgskole

66 Bjørn Berentsen
67 Lene Andresen

Gjest, Åsane Folkeshøgskole
Gjest, Åsane Folkehøgskole

68
69
70
71
72
73
74
75

Ansatt
Ansatt
Ansatt
Ansatt
Ansatt
Ansatt
Ansatt
Ansatt

Hanne Cecilie Widnes
Grethe Reinhardtsen
Jan Tore Evensen
Bjørnar Grønhaug
Mari-Marthe Katt-Ugle
Per Jørgen Garm-Hallbert
Lise Kathrine Holm
Nils Johan Svalastog Garnes

76 Bjørg Midtbø Sørli

IOGT Oppegård

Fullmaktnemda bestående av Sofia Gram-Hallbert og Jan Tore Evensen, hadde gjennomgått
fullmaktene fra regioner og områder. Det var i forkant meldt inn 58 representanter. Disse fordelte
seg som følger: fra regionene 12, fra områdene 29, fra avdelingene 11, og fra sentralstyret 6. Totalt
antall stemmeberettigede representanter i landsmøtet ble dermed antatt av fullmaktnemda å
utgjøre 58. Fullmaktnemda anbefalte at samtlige 58 representanter godkjennes. Innstillingen ligger
vedlegg til protokollen.
Vedtak: Samtlige 58 representanter ble godkjent. Alle representantene møtte.

e) Valg av landsmøtefunksjonærer
i. Dirigenter:
Det forelå følgende forslag til dirigenter fra sentralstyret:
59 – Morten Ellingsen og 60 – Andreas Marienborg
Vedtak: Sentralstyrets forslag til dirigenter ble godkjent.
ii. Protokollførere/Sekretærer:
Det forelå følgende forslag til protokollførere fra sentralstyret:
61 – Elna Nilsen og 62 – Cecilie Stenbrenden
Vedtak: Sentralstyrets forslag til protokollførere ble godkjent. Leder Ørnulf Thorbjørnsen overlot
deretter ledelsen av møtet til de valgte dirigentene.

iii. Tellekorps og øvrige funksjonærer

5

IOGTs landsmøte i Bergen
20. – 22. august 2021
PROTOKOLL
Tellekorps:
69 – Grethe Reinhardtsen
74 – Lise Kathrine Holm
4 – Mona Svartås
Vedtak: Sentralstyrets forslag til landsmøtefunksjonærer ble godkjent.

f) Godkjenning av forretningsorden
Innstilling til vedtak er at sentralstyrets forslag til forretningsorden godkjennes.
Vedtak: Sentralstyrets forslag til forretningsorden ble godkjent.

g) Valg av redaksjonskomité
Følgende ble foreslått som redaksjonskomité:
54 – Sofia Gram-Hallbert
Sentralstyret
8 – Kristine Gustavsen

Region Øst

22 – Øyvind Haugen Cruickhank

Region Midt

34 – Are Frode Sagland

Region Vest

43 – Aud Olsbu

Region Sør

51 – Sigmund Wibe-Carlsen

Region Nord

Vedtak: De foreslåtte kandidatene ble valgt som redaksjonskomité.

h) Valg av protokollunderskrivere
Følgende ble foreslått som protokollunderskrivere:
12 – Svein Sæterdal

Rechabs Minde

9 – Bjørg Fohlin

Concordia

Vedtak: De foreslåtte kandidatene ble valgt som protokollunderskrivere.

2. Meldinger
a) Styrets melding 2019 og 2020
IOGTs leder Ørnulf Thorbjørnsen la fram styrets melding for 2019 og 2020.
Han la fram en oppsummering av meldingen. Startet med koronaens effekt på aktivitet, men
poengterte at organisasjonen hadde fått gjennomført de fleste aktivitetene som var planlagt.
Medlemsmålet ikke nådd og må prioriteres framover. Endring av noen av tilbudene. IOGT kan ikke
videreføre ANTA kursene, men jobber med et nytt tilbud. Det er flere av sentrale kurs som ble avlyst,
og medlemsspørreundersøkelsen er ikke blitt gjennomført.
6

IOGTs landsmøte i Bergen
20. – 22. august 2021
PROTOKOLL
Følgende tok ordet til generelle innlegg etter framleggelsen av årsmeldingene:
21 – Hjørdis Almelid Vikenes
12 – Svein Sæterdal
8 – Kristine Gustavsen
1 – Alfred Isaksen

b) Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollkomiteen har bestått av: Helge Kolstad, Sonja Jacobsen, Roar Olsen, Roy Hagen og Unni
Kristiansen. Kontrollkomitéens innstilling til den framlagte meldingen fra styret, ble framlagt av dens
leder Helge Kolstad. Kontrollutvalgets innstilling lød som følger:
«Kontrollutvalget har fulgt med på styrets og administrasjonens drift av organisasjonen. COVID 19-

pandemien har hatt stor betydning for virksomheten siste år, og mange aktiviteter har måttet avlyses
eller bli redusert. Svært mye er likevel gjennomført. En bekymring er at medlemstallet fortsetter å
synke. Vi har sjekket protokoller fra sentralstyret, og forsøkt å danne oss et bilde av om planer,
budsjetter og vedtak er fulgt opp, og om driften har vært i overensstemmelse med organisasjonens og
landets lover. Vi har merket oss at generalsekretær regelmessig rapporterer sin virksomhet til
sentralstyret, og at planer ofte drøftes og endres ved behov. Vi har notert oss at det har vært store
driftsoverskudd både i 2019 og 2020. Dette er blitt tilfredsstillende forklart, ved at IOGT kom uventet
gunstig ut av søknad om kompensasjon fra Staten, og ved at en del aktivitet er redusert som følge av
pandemien. Kontrollutvalget er tilfreds med at overskuddene benyttes til å styrke IOGTs egenkapital.
Vi anser at økonomi og annet ansvar er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Kontrollutvalget har tilgang til protokoller som legges ut på IOGTs hjemmesider, men skal også ha
tilsendt B-protokoller som er unntatt offentlighet. Dette har vi først fått mot slutten av perioden etter
purring. Utvalget bør også ha saksframlegg til møtene for å kunne vurdere de knappe vedtakene.
Utvalget fikk først oversikt over regnskaper og revisjonsberetninger på forespørsel helt mot sluttet av
perioden. Her må rutinene skjerpes.
Utvalget har også fått varsler fra medlemmer som ikke har følt seg ivaretatt. Vi har lagt ned mye
arbeid i å sjekke disse sakene. Det har vært konflikter mellom ansatte og mellom medlemmer og
ansatte, spesielt i tilknytning til IOGTs rehabiliteringsarbeid. Det er klarlagt at det har vært tilfeller av
uheldig ordbruk og slarv om sensitive personlige forhold, og også et tilfelle av påstått ubehagelig
seksuell tilnærming. Dette gjelder både medlemmer og ansatte. De ansatte dette gjelder, har sluttet
før vårt arbeid ble konkludert. Vi har derfor bare kunnet sjekke hva ledende ansatte og tillitsvalgte
har foretatt seg. Vi kan konstatere at ledelsen har tatt sakene på alvor, og gjort en innsats for å finne
løsninger. Klagerne og IOGTs ledelse har fått utførlig tilbakemelding om vårt arbeid med sakene. Vi
har også gjort en mer detaljert gjennomgang av de etiske og atferdsmessige normer som bør gjelde
for ansatte og ledende tillitsvalgte i IOGT. Et problem er at en tidligere ansatt har hatt med et
prosjekt inn i sin ansettelse, men uten at IOGT har hatt fullt ansvar for dette. Vi tror mye av
konfliktstoffet har sin rot her. Kontrollutvalget vil bemerke at slike forhold må vurderes mer nøye, og
at IOGTs rettigheter må være fullt avklart.
På bakgrunn av de konfliktene vi har gått nærmere inn på, har kontrollutvalget drøftet behovet for
etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte. Her har sentralstyret allerede gjort flere tiltak.
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Kontrollutvalget har gitt en anbefaling om hva for retningslinjer IOGT bør ha, som er oversendt
sentralstyret til videre behandling.
Kontrollutvalgets konklusjon er at regnskap og meldinger gir et sant bilde av IOGTs arbeid i denne
perioden, og vi anbefaler landsmøtet å godkjenne disse.»
Vedtak 2 a-b: Årsmeldingen for 2019 og 2020 ble enstemmig godkjent. Landsmøtet tok
kontrollkomitéens innstilling til etterretning.

c) Åsane Folkehøyskole
Rektor Bjørn Berentsen fortalte om ulike sider ved driften av skolen. Takket for at Landsmøtene blir
lagt til folkehøyskolen. Flott med gjensidig læring om hverandres hverdag og aktiviteter. Skolen
driver opplysningsarbeid og forebygging i IOGTs navn. Har hatt god rekruttering av elever. Litt lavere
elevtall grunnet korona og at to av linjene reiser til utenlandsopphold. Snakket både om utfordringer
grunnet korona og fremtidsplaner for skolen. Skolen har en god stab som samarbeider og er gode på
å drive skole sammen. Trygg og god kollegagruppe. Skoletilbudet må hele tiden være i endring for å
følge ungdommens ønsker og interesser. Endring i skolebygget, men det viktige er innholdet vi gir
ungdommen.
Helge Kolstad fortalte om IOGTs bidrag til Åsane Folkehøyskole som har gjort at oppussingen er blitt
så bra som den er blitt. Snakket om viktigheten av kulturens plass i avholdsbevegelsen, og det er det
største bidraget vi gir både organisasjonen og ungdommen. Skolen gir rusfri kultur til unge
mennesker et helt skoleår. Takker spesielt rektor Bjørn Berentsen som har bidratt i både gode og
dårlige stunder for skolen. Takker de som har gitt bidrag, de som jobber ved skolen og Bjørn.
Presenterte den nye rektoren Lena Andresen.
Følgende hadde ordet etter rektors innlegg:
Ingen.
Vedtak: Skolens innlegg ble tatt til orientering.

d) Orienteringer fra institusjoner og samarbeidspartnere
i. IOGT-kafeene
Mona Svartås orienterte om kafeenes arbeid. Takket de som driver de andre kafeene og takket
generalsekretæren for å ha åpnet IOGT-kafeen i Torggata midt under koronatiden. Ønsker at flere av
deler av organisasjonen skal benytte seg av lokalene.
Vedtak: Tatt til orientering.
ii. Juvente
Sarah Fabricius Jul-Rasmussen orienterte om arbeidet i Juvente. Takker for samarbeidet og ønsker ett
videre samarbeid. Snakket om at det har vært krevende i koronatiden. Ønsket godt landsmøte.
Vedtak: Tatt til orientering.
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iii. Juba
Katrine Engen orienterte om arbeidet i Juba. Det har vært noe lavere aktivitet grunnet korona, men
nå begynner flere av gruppen med aktivitet igjen. Presenterte daglig leder i Juba, som startet i jobben
høsten 2020, Eli Kjønsberg. Spilte Juba-sangen og alle danset Juba-dansen.
Vedtak: Tatt til orientering.
iiii. URO (Utviklingshemming-rus-opplysning)
Lise Kathrine Holm, Regionkonsulent Region Sør-Norge. Presenterte forprosjekt om
utviklingshemming og rus, og at det er lite snakk om denne gruppen i rusfeltet og i forskningsmiljøet.
Det finnes lite til ingen behandlingstilbud for denne gruppen. Målet er at færre mennesker med
utviklingshemming skal bruke rus på skadelig måte. Lage et undervisningstilbud med frivillige. Hvis
dette gjennomføres blir IOGT de første som setter dette på dagsorden i Norge.
Vedtak: Tatt til orientering.

3. Regnskap
a) IOGT i Norge sitt regnskap for 2019
Eivind Jahren la fram regnskapet for 2019. Budsjettet for 2019 ble samtidig framlagt for
sammenligning. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 3 087 937,-

b) IOGT i Norge sitt regnskap for 2020
Eivind Jahren la fram regnskapet for 2020. Budsjettet for 2020 ble samtidig framlagt for
sammenligning. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 3 451 430,-

c) Revisors beretning
Beretningene fra revisor Kay Vidar Thomassen ble referert til av Eivind Jahren.
Følgende hadde ordet i forbindelse med fremleggingen av regnskapene:
12 – Svein Sæterdal
55 – Eivind Jahren
70 – Jan Tore Evensen
1 – Alfred Isaksen
Vedtak: Etter revisors beretninger var framlagt ble regnskapene fra 2019 og 2020 enstemmig
godkjent. Regnskapene fra IOGTs utviklingsfond, Aasta og Sverre Jensens stipendiefond, Carl
Reynolds fond, Rektor Lars O. Jensens stipendiefond og Søskenlys stiftelse og ble tatt til
orientering. Revisjonsberetningene for IOGT i Norge ble tatt til etterretning.

d) Regnskap Åsane Folkehøyskole
Ikke eget regnskap, men ble lagt fram under 3a og 3b.
Vedtak: Tatt til orientering.
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4. Forslag til landsmøtet
a) Forslag fra IOGT Region Midt-Norge

Verving må stå i fokus framover
- Satsingsområde i 2021-2023
«IOGT Region Midt-Norge oppmodar alle regionane og sentralleddet i IOGT til å ha fokus på verving
framover. På den måten kan vi i fellesskap byggje organisasjonen vår endå sterkare. Skal IOGT bestå
som ein god medlemsbasert organisasjon i åra som kjem, er det viktig at alle ledda i organisasjonen
no framover har fokus på medlemsverving.
Sidan koronaepidemien kom og gjorde det vanskeleg å samle mange folk på ein stad, så har det heller
ikkje vore like lett å stå på standar og drive medlemsverving slik ein har gjort tidlegare. Kanskje må
ein gjere slik som nokre andre organisasjonar gjer at det leddet som vervar medlemar, får ein
pengesum for det arbeidet dei har gjort ved å rekruttere nye medlemar? Når regionane verver
medlemer, er det slik pt at dei tek heile kostnaden med dette vervearbeidet. Statsstøtta som
organisasjonen får pr medlem, er det sentralleddet som mottek. Vi synest difor det no er på tide at
når regionane er med på å skaffe medlemar og inntekter til organisasjonen, så kan dei også få tilbake
litt økonomisk støtte for det viktige arbeidet dei gjer.
Det er heile tida snakk om økonomi i laga, denne måten å verve på, ville stimulere laga til å ta fatt på
oppgåva med å verve fleire medlemar. Kan ein vitalisere medlemsvervinga på gode måtar, kan ein
også rekke over fleire medlemsbaserte aktivitetar i heile landet. På den måten kan det verte ein vinnvinn-situasjon for heile organisasjonen vår, etter kvart som vi får lov til å samle fleire folk igjen.
Difor fremjar IOGT Region Midt-Norge eit forslag til Landsmøtet i 2021 om at det i den neste toårsperioden vert det fokus på medlemsverving i alle delar av organisasjonen, og at dei lokallaga eller
regionane som vervar medlemer, får 100 kroner i støtte frå IOGT sentralt for kvar medlem som dei
vervar. Dette må då også takast med i budsjettet for 2021.
Vidare er det også viktig at ein person sentralt i organisasjonen har ansvar for medlemsvervingar, og
at vedkomane kan hjelpe regionane i dette serdeles viktige arbeidet.»

Innstilling fra sentralstyret
Sentralstyret støtter forslaget
56 – Per Arne Lillebø la fram forslaget.
Dirigentene åpnet deretter for debatt.
Følgende hadde ordet ved behandling av saken:
Ingen tok ordet til debatten.
Vedtak: IOGT Region Midt-Norge sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
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5. Arbeidsplan 2022 – 2023
Bakgrunnen og visjonene for framlagt forslag til arbeidsplan for neste periode ble presentert av Sofia
Gram-Hallbert. Store punkter: Bli lyttet til, kunnskapsbank, gi gode tilbud til de som ønsker å leve
rusfritt, gi tilbud om arrangement, samarbeide med meningsfeller, gi tilbud til de som trenger støtte,
bruke ny kommunikasjonsflater.
Grethe Reinhardtsen – fagsjef. Introduserte tilbudet på Sammen sentrene, kafeene, Møteplassene,
Spania og Frivillighetssentraler. Viste filmer fra Sammen senter Grimstad, Møteplassen Kopervik, Sørog Nord- Karmøy Frivillighetssentral.
Nils Johan Svalastog Garnes – politisk rådgiver. Lokalpolitisk debatt i rusmiddelspørsmål. Viser to av
våre brosjyrer. «Retten til en alkoholfri barndom». Oversikt av våre søsterorgansisajoner/nettverk
internasjonalt.
Bjørnar Grønhaug og Mari-Marthe Katt-Ugle – kommunikasjonsrådgivere. Informasjon om
kampanjene som vi har. Synliggjøre – påvirke – engasjere – verve.
Følgende hadde ordet under den generelle debatten om arbeidsplan for neste periode før planen ble
oversendt til redaksjonskomiteen sammen med innkomne forslag til endringer og tillegg:
61 – Elna Nilsen
8 – Kristine Gustavsen
21 – Hjørdis Almelid Vikenes
58 – Karin Wilming
12 – Svein Sæterdal
31 – Torstein Torbjørnsen
55 – Eivind Jahren
40 – Tor Arne Walskaar
8 – Kristine Gustavsen
53 – Ørnulf Thorbjørnsen
De ulike forslagene ble neste dag behandlet av landsmøtet etter gjennomgang og framlagt innstilling
fra landsmøtets redaksjonskomite ved Kristine Gustavsen.
Endringsforslag / alternative forslag til arbeidsplanen:
Til «Innledningen»

Foreslått ny tekst
•

31 – Torstein Torbjørnsen foreslo «Landsmøtet ber sentralstyret prioritere eller velge ut
punkt i arbeidsplanen som skal markere IOGT utad, være «fyrlys» for IOGT»
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Forslaget ble oversendt til redaksjonskomiteen
Vedtak: Forslaget fra 31 – Torstein Torbjørnsen ble oversendt til det nye sentralstyret.

Til Vi skal tilby trygge og utviklende opplevelsesarenaer
Foreslått stryking av tekst
•

61 – Elna Nilsen foreslo å stryke setningen «Se på muligheten for oppstart og drift av
frivillighetssentraler i de delene av Spania hvor mange nordmenn enten er bosatt eller
ferierer. Bruke disse som et utgangspunkt for arbeid blant nordmenn i disse områdene».

Forslaget ble oversendt til redaksjonskomiteen

Foreslått stryking av tekst
•

8 – Kristine Gustavsen foreslo å stryke samme setning som delegat 61 Elna Nilsen.

Forslaget ble oversendt til redaksjonskomiteen

Vedtak: Forslaget fra 61 – Elna Nilsen og 8 – Kristine Gustavsen ble enstemmig vedtatt.

Til IOGT skal være et senter for lokalpolitisk debatt i rusmiddelspørsmål
Foreslått redigert tekst
•

21 – Hjørdis Almelid Vikenes foreslo «Presisere hva som vert meint med 150 lesarinnlegg i
året. Sentralt – 50, Regionalt – 100, lokalt – 50.»

Forslaget ble oversendt til redaksjonskomiteen

Vedtak: Forslaget fra 21 – Hjørdis Almelid Vikenes ble ikke tatt med i arbeidsplanen.
Foreslått redigert tekst
•

21 – Hjørdis Almelid Vikenes foreslo «Skal vi også ha med presseomtalar? I så tilfelle: Sentralt
– 30, regionalt – 30, lokalt – 20».

Forslaget ble oversendt til redaksjonskomiteen

Vedtak: Forslaget fra 21 – Hjørdis Almelid Vikenes ble ikke tatt med i arbeidsplanen.
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Foreslått nytt kulepunkt
•

40 – Tor Arne Walsaaker foreslo «IOGT er til stede på kommende Arendalsuker med stand og
arrangementer. IOGT Region Sør har ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring. Juba,
Juvente og FORUT inviteres til samarbeid om stand og arrangementer. Medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte inviteres til å delta. Settes av 150 000 NOK i budsjettet hvert år til
arrangementet. Ingen andre arrangementer i IOGT legges til uke 33.»

Forslaget ble oversendt til redaksjonskomiteen
Vedtak: IOGTs tilstedeværelse ved Arendalsuka med noen endringer fra redaksjonskomiteen ble
vedtatt. IOGT Region Sør har ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring. Medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte inviteres til å delta. Ingen andre arrangementer i IOGT legges til uke 33.

Til hele planen tok følgende ordet:
31 – Torstein Torbjørnsen foreslo «Habilitetsregler. Valgkomiteen savner klare regler for habilitet i
IOGT`s regelverk. Vi ber derfor sentralstyret utarbeide slike regler for alt arbeid i IOGT i høve til verv
og posisjoner».
Forslaget oversendt til sentralstyret for videre arbeid.
Vedtak: Forslaget om oversendelse til sentralstyret ble vedtatt.
Samlet vedtak i saken om Arbeidsplan 2022 – 2023: Arbeidsplanen i sin helhet, med
redaksjonskomiteens endringer, ble enstemmig vedtatt.

6. Kontingent for neste periode
Forslaget ble framlagt av sentralstyremedlem 58 – Karin Wilming.
Fastsettelse av kontingent for neste periode skal i henhold til IOGTs vedtekter behandles i IOGTs
landsmøte. Vi har i dag differensierte satser på kr. 50, 200 og 370, og medlemmene velger selv
hvilket beløp de ønsker å betale fra år til år. Dette gir medlemmene mulighet til å yte kontingent
etter evne og ønske. Ordningen fungerer tilsynelatende godt.
Sentralstyret foreslår å videreføre dagens differensierte kontingentsatser på kr. 50, 200 og 370
Følgende tok ordet i saken:
12 – Svein Sæterdal
70 – Jan Tore Evensen
21 – Hjørdis Almelid Vikenes
41 – Per Skaugset
Vedtak: Forslaget fra sentralstyret om kontingent for neste periode ble enstemmig vedtatt.
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7. Budsjett 2022 og 2023
Eivind Jahren framla landsstyrets forslag til budsjett for kommende periode.
Følgende hadde ordet til saken om budsjett for kommende periode:
8 – Kristine Gustavsen
12 – Svein Sæterdal
Landsmøtet voterte over landsstyrets forslag til budsjett for 2022 og 2023.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Valg
Valgkomitéen har bestått av: Torstein Torbjørnsen, Hanne Gade Ringdal, Alfred Isaksen, Tor Arne
Walskaar og Hjørdis Almelid Vikenes.
Valgkomitéens leder Torstein Torbjørnsen redegjorde for valgkomitéens arbeid og framla deretter
valgkomitéens innstilling. Dirigentene redegjorde for hvordan avstemmingen skulle foregå.
FORSLAG TIL NYTT SENTRALSTYRE
Leder
Ørnulf Thorbjørnsen
Nestleder
Sofia Gram-Hallbert
Styremedlem
Gisle Bangsund
Styremedlem
Frode Grønvold
Styremedlem
Per Arne Lillebø
Styremedlem
Mona Aarø
Styremedlem
Karin Wilming

1. varamedlem
2. varamedlem

Bodø
Rælingen
Kongsvinger
Drammen
Ulsteinvik
Haugesund
Lillestrøm

Elisabeth Hagen
Elverum
Kristine Lundberg-Cseresnyes Bergen

FORSLAG TIL NY KONTROLLKOMITÉ
Leder
Helge Kolstad
Medlem
Hanne Ringdal
Medlem
Roar Olsen
Medlem
Elna Nilsen
Medlem
Johannes Sandstad
FORSLAG TIL NY VALGKOMITÉ
Leder
Alfred Isaksen
Medlem
Hanne Gade Ringdal
Medlem
Aud Olsbu
Medlem
Tor Arne Walskaar
Medlem
Frank Henriksen

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg

Ny
Ny

Leder Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Ny
Ny

Leder (ny som leder)
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Ny

Fredrikstad
Trondheim
Arendal
Kristiansand
Bergen
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Ord til valgkomiteens innstilling:
8 – Kristine Gustavsen
1 – Alfred Isaksen
55 – Eivind Jahren
21 – Hjørdis Almelid Vikenes

FORSLAG TIL REVISOR
FGH Revisjon, Sandefjord
Vedtak: FGH Revisjon ble enstemmig valgt.
Ingen tok ordet etter framlegging av valgkomiteens innstilling
Dirigentene gjennomførte valg til sentralstyret kandidat for kandidat.

a) Valg av sentralstyre
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ørnulf Thorbjørnsen
Sofia Gram-Hallbert
Gisle Bangsund
Frode Grønvold
Karin Wilming
Mona Aarø
Per Arne Lillebø

Bodø
Rælingen
Kongsvinger
Drammen
Lillestrøm
Haugesund
Ulsteinsvik

1. varamedlem
2. varamedlem

Elisabeth Hagen
Elverum
Kristine Lundberg-Cseresnyes Bergen

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg

Ny
Ny

Vedtak: Ørnulf Thorbjørnsen ble enstemmig gjenvalgt som leder.
Vedtak: Sofia Gram-Hallbert ble enstemmig gjenvalgt som nestleder.
Vedtak: 5 styremedlemmer ble enstemmig valgt i tråd med valgkomiteens innstilling som
styremedlemmer i sentralstyret.
Vedtak: Elisabeth Hagen ble enstemmig valgt til vervet som 1. varamedlem i sentralstyret.
Vedtak: Kristine Lundberg-Cseresnyes ble enstemmig valgt til vervet som 2. varamedlem i
sentralstyret.

b) Valg av komiteer
i. Kontrollkomité
Leder
Medlem
Medlem

Helge Kolstad
Hanne Ringdal
Roar Olsen

Leder

Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
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Medlem
Medlem

Elna Nilsen
Johannes Sandstad

Ny
Ny

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til leder for kontrollkomiteen ble fulgt og Helge Kolstad ble
dermed enstemmig valgt.
Vedtak: Valgkomiteens innstilling til øvrige medlemmer i kontrollkomiteen ble fulgt og de ble
dermed enstemmig valgt.

ii. Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Alfred Isaksen
Hanne Gade Ringdal
Aud Olsbu
Tor Arne Walskaar
Frank Henriksen

Leder
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Ny

Fredrikstad
Trondheim
Arendal
Kristiansand
Bergen

Vedtak: Valgkomiteens foreslåtte kandidat Alfred Isaksen ble enstemmig valgt til vervet som ny
leder av valgkomitéen.
Vedtak: De øvrige foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt inn som nye medlemmer av
valgkomitéen.

c) Valg av revisor
FORSLAG TIL REVISOR
Dirigentene foreslo at revisor for neste periode tradisjonen tro blir FGH Revisjon, Sandefjord
Vedtak: Forslaget om å fortsette med nåværende revisorfirma, FGH Revisjon, ble vedtatt.

9. Resolusjoner / Uttalelser
Følgende forslag til resolusjoner ble lagt fram for landsmøtet
Forslag fra Region Midt-Norge «Berre Elende eller Elektrisk glede?»
Følgende tok ordet til forslaget til resolusjon:
1 – Alfred Isaksen
65 – Helge Kolstad
8 – Kristine Gustavsen
69 – Grethe Reinhardtsen (tok til orde ifm arbeidsplanen, fikk lov til kort innlegg av dirigentene)
Resolusjonen ble oversendt redaksjonskomiteen.
Vedtak: Forslaget trukket av forslagsstiller.
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Forslag til resolusjon fra redaksjonskomiteen: «Hensynet til barn må alltid komme først i
alkoholpolitikken».
Følgende tok ordet til forslag til resolusjon:
8 – Kristine Gustavsen
12 – Svein Sæterdal
48 – Rolf Larsen
Vedtak: Resolusjonen er vedtatt med redaksjonelle endringer i debatten.

10. Avslutning
IOGTs leder Ørnulf Thorbjørnsen takket følgende generalsekretær, seniorrådgiver, avtroppende
styremedlemmer, landsmøte, Kirsten Tangen og dirigentene.
Gjenvalgt leder Ørnulf Thorbjørnsen takket for tilliten og gledet seg til å jobbe med det nye
sentralstyret, stab og regionene. Deretter hevet han møtet.
Landsmøtet avsluttet med sang fra delegat 47 – Halvard Åsen.

Vedlegg
a) Fullmaktskomiteens innstilling
b) Vedtatt resolusjon fra redaksjonskomiteen.

Bergen 22. august 2021

Cecilie Stenbrenden
Protokollfører

Elna Nilsen
Protokollfører

Svein Sæterdal
Protokollunderskriver

Bjørg Frohlin
Protokollunderskriver
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