Protokoll sentralstyremøte 9 2015-2017 3.desember 2016
Sted: Torggata 1
Tid:

kl. 1700-1800

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Elisabeth Fjørtoft, Sonja Jacobsen (Kun sak 95),
Torstein Torbjørnsen (vara), Grethe Wiik (Juba), Cathrine Michelle Hansen Lindgård (Juvente), Hanne
Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm),
Forfall: Trine Skåret, Trond Aasland, Gisle Bangund (ansattes representant)
SAKLISTE
S-sak 92 Godkjenning av innkalling og saksliste
S-sak 93 Godkjenning av S-protokoll 7 og 8 2015-2017
S-sak 94 Regnskap per 20. nov 2016
S-sak 95 Se B-protokoll
S-sak 96 Se B-protokoll
S-sak 97 Se B-protokoll
S-sak 98 Nedleggelse av losje Havråk
S-sak 99 Godkjenning av igangsetting av salg av IOGT-lokale i Porsgrunn
S-sak 100 Uttak fra utviklingsfondet
S-sak 101 Søknad fra Område Sogn og Fjordane om tilskudd fra Utviklingsfondet
FORSLAG TIL PROTOKOLL
S-sak 92
Godkjenning av innkalling og saksliste
VEDTAK:

Innkalling og sakliste dodkjennes

S-sak 93

Godkjenning av S-protokoll 7 og 8 2015-2017

VEDTAK:

S-protokoll 7 og 8 godkjennes

S-sak 94

Regnskap per 20. nov 2016

VEDTAK:

Regnskapet tas til orientering

S-sak 95

Ansettelse av prosjektleder i Sterk&Klar. B-protokollsak

S-sak 96

Lønnsjusteringer. B-protokollsak

S-sak 97

Lønnsjustering generalsekretær. B-protokollsak

S-sak 98

Nedleggelse av losje Havråk
Losjen har vedtatt å legge ned fra 31.12.2016 og ønsker sentralstyrets godkjenning til
å overføre avdelingens midler (omtrentlig kr. 3000 til region Vest-Norge).

VEDTAK:

IOGT i Norge tar til etterretning av Losje Havråk nedlegges fra 31.12.2016.
Sentralstyret godkjenner at losjens midler overføres til region Vest-Norge.

S-sak 99

Godkjenning av igangsetting av salg av losjelokalet i Porsgrunn
Sentralstyret har mottatt henvendelse fra Losje Første Norske om at de på losjen
årsmøte i januar 2017 vil anbefale at losjelokalet legges ut for salg. Lokalet trenger
omfattende reparasjoner, og det er pr ingen leieinntekter av lokalet.
IOGTs vedtekter stadfester at «Ingen enhet kan bli eier eller medeier av fast
eiendom, eller overdra fast eiendom, eller andel i slik eiendom, til andre uten at
saken er forelagt regionstyre til uttalelse. Saken skal deretter forelegges sentralstyret
som har den endelige avgjørelse».

VEDTAK:

Sentralstyret godkjenner at det igangsettes salg av losjelokalet i Porsgrunn og
ønsker lykke til med prosessen. Det minnes samtidig om at sentralstyret i henhold
til vedtektene også skal godkjenne salget og at det forutsettes at det foreligger en
uttalelse fra styret i region Sør-Norge før sentralstyret godkjenner salget.

S-sak 100

Uttak fra utviklingsfondet
Sentralstyret er styret for utviklingsfondet, og behandlet saken som en del av
styremøtet.

Vedtak:

Det bevilges fra utviklingsfondet til
Sammen
200.000.- (iht budsjettet)
Sauda frivilligsentral
50 000.- (for å dekke adm.tilskudd)
Karmøy frivilligsentral 50.000.- (for å dekke adm.tilskudd)
Luster frivilligsentral
18 014.- (for å dekke adm.tilskudd)
Enestående familier
20.000.-

S-sak 101

Søknad fra Område Sogn og Fjordane om tilskudd fra Utviklingsfondet
IOGT Sogn og Fjordane har sendt søknad til IOGTs sentralstyret om 26 000.- til ulike
tiltak i området. Det har vært kontakt med området ang. saken og om hvorvidt det
er mer naturlig å søke regionen om slike midler siden de har avsatt dette i sitt
budsjett.
For at området skulle ha anledning til å gjennomføre Hvit jul etter planene, er det fra
Hvit jul sitt budsjett bevilget tilskudd til gjennomføring av stand på to plasser i
området samt bruk av kampanjeleder til dette.

VEDTAK:

VI henviser til vedtak i LS-sak 58 2015-2017 hvor landsstyret sier at søknader til
utviklingsfondet skal gå gjennom regionen, og hvor regionen prioriterer dette.
Søknaden fra Område Sogn og Fjordane avvises.

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Org.kons.

