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PROTOKOLL
LS-sak 60

Godkjenning innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes. Spørsmål omkring kommunikasjonen mellom
regionen og sentralkontoret fra Trond Gjøvåg kan tas opp under LS-sak 69
Styreevaluering (vedtatt mot en stemme)
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Godkjenning av protokoll fra LS 4 2015-2017

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

LS-sak 62

Sentralstyreprotokoll 8,9 og 10 til orientering

VEDTAK:

Protokollene tas til orientering
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Fremtid for Åsane folkehøgskole
Helge Kolstad la frem styret i Åsane sin vurdering av skolens fremtid. Landsstyret i
IOGT har fått oversendt følgende protokoll fra styremøtet i Åsane folkehøgskole
9.februar:
«På forhånd var utsendt Mail fra styreleder og rektor av 16.1. 17 med oppsummering
av respons fra tilbud om overdragelse av skolen eller skoleanlegget, med kopier av
tilbudene, samt notat av 7.2.17 fra styreleder om videre utredning om skolen
framtid. Styreleder redegjorde for hva som er gjort siden forrige møte, med
behandling i IOGTs landsstyre m.v. Han konkluderte med at det ikke er realistisk å
opprettholde at salgsalternativ, og foreslo at det skulle fremmes forslag overfor
IOGTs landsstyre og landsmøte om fortsatt drift, og rammevilkår for oppgradering av
skolen. Han tilbød seg også å utarbeide en noe grundigere utredning av utfordringer
og muligheter, og la til at utredningen må omfatte en analyse av skolens
driftøkonomi og utviklingsmuligheter.
Det ble en lengre debatt om dette, der hele styret deltok. Det ar bred enighet om at
skolen bør drives videre, og at det bør fremmes forslag overfor IOGT om å legge til
rette for langsiktig drift.
Vedtak:
Helge Kolstad anmodes om å utarbeide en grundigere utredning av skolens framtid
på grunnlag av notatet fra 7.2., samt ønske om en grundigere vurdering av hvordan
driften kan optimaliseres.»
Landsstyret diskuterte saken og forslaget som var kommet fra styret for Åsane
folkehøgskole. Styret sa seg enige i hovedpunktene i forslaget, med unntak av pkt. 4
hvor det fra styret sin side ble presisert at skolen måtte regnes for å være et
nasjonalt ansvar, og ikke bare et ansvar for IOGT-avdelingene i Hordaland. Derfor
måtte man se midler i organisasjonen under ett om det skulle bli behov for det.

VEDTAK:

-Landsstyret i IOGT tar til orientering at styret for Åsane folkehøgskole har utredet
flere alternativer for videre drift av skolen og har konkludert med at IOGT er best
tjent med at eierskap og drift fortsetter.
-I tråd med dette fremmer landsstyret følgende forslag for landsmøtet i IOGT 2017:
1. IOGT fortsetter driften av Åsane folkehøgskole
2. Driften intensiveres med sikte på gjensidig nytte for skolen og eierorganisasjonen,
og kapasiteten tilpasses slik at det gir optimalt driftsresultat.
3. Skolens styre anmodes om å legge fram planer for opprustning av anlegget til
tidsmessig standard på internatet og skolebygning, kjøkken, fyring, samlingslokaler
og andre fellesrom.
4. Oppgradering av anlegget må gjøres over skolens drift eller ved omdisponering av
midler i IOGT lokalt og sentralt.
5. Skolens styre bes om å utarbeide planer for opprustning og finansiering, om
nødvendig i flere faser. Sentralstyret får fullmakt til å godkjenne utbyggingstakten- og
finansieringsplanen.»
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Orientering fra regionene, Juba, Juvente og IOGT International.
REGION NORD
Hvit jul gjennomført flere steder i regionen. Har bestemt ny strategi – verve på færre
steder og verve i tilknytning til kampanjer. Godt alkoholpolitisk seminar i Tromsø
med bra oppmøte fra skoler og institusjoner. Er blitt med i besteforeldre-prosjektet.
REGION VEST
Godt arbeid på Laksevåg. Noen avdelinger blomstrer opp når nye folk får mulighet til
å komme til. Trenger å jobbe med synlighet i regionen. Ser på muligheten til en
ansatt i regionen.
REGION ØST
Har vært uten konsulent i en tid, men hadde 7-8 Hvit jul-stands i regionen samt i regi
av IOGT sentralt en stor stand i Oslo. Ser nå på en ny løsning for konsulent, skal kjøpe
tjenester av IOGT sentralt til å gjøre noen oppgaver fremover.
REGION SØR
Har fått til mer og bedre samarbeid region – områder. Konsulentordning på plass, og
fungerer godt. Har nedsatt et medieutvalg og et verveutvalg. Har ført til flere
leserbrev.
NGR
NGR har hatt seminar på Danskebåten om integreringsspørsmål. God deltakelse fra
flere nordiske land. God stemning om bord.
IOGT International
Kommer i mars til å begynne prosessen med sikte på å endre navn. Ser utfordringene
omkring dagens navn. Jobber ellers mye med lobbyvirksomhet mot internasjonale
organer, men har ansatt en person for å ta mer ansvar for organisasjonsarbeidet.
Drink Revolution er et forsøkt på å lage et edru nettverk på nettet.
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Generalsekretærs rapport
Det gjøres en imponerende innsats i region Midt-Norge med både verving og
oppfølging av lokalavdelingene, samt sørger for redaksjonell omtale i lokalaviser om
IOGTs fremgang i Midt-Norge. Besteforeldreprosjektet er i gang med Solveig Rauan
Holten som prosjektleder. Vi har også startet planleggingen av Fyll ferie og Hvit jul, og
Gisle Bangsund har tatt kontakt med regionene for å kunne planlegge stor markering
etter modell fra den som ble forsøkt på Egertorget i Oslo i november. Når det gjelder
Sterk&klar har vi fått flere skoler som tar kontakt for å få hjelp til sitt
rusforebyggende arbeid. Etterspørselen skyldes både mangel på gode programmer
skolene kan bruke og økt bevissthet om at foreldrene må involveres. Utviklingen av
Sterk&Klar til å også å kunne tilby enkeltforedrag vil være en positiv måte å nå ut til
flere skoler. Det er invitert til foreldrekurs. Enestående familier klarer å ligge oppe
mot aktiviteter på 20 steder og det rekrutteres godt med ledere til kursene. De
lokalpolitiske dagskonferansene har hatt god deltakelse.
Vi har ansatt Andre Bengtson som ny regnskapsmedarbeider i 60 % stilling fra 1. mars
2017. John Arne Jenssen er engasjert i stillingen som daglig leder ved Solhaug med
virkning fra 1. mars 2017. Personalsamlingen i år arrangeres i samarbeid med staben i
IOGT-NTO og vil finne sted ved Tollare folkhögskola utenfor Stockholm 20. og 21.
mars.

VEDTAK:

Generalsekretærs rapport tas til orientering
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Utviklingsfondet – strategi og bruk
Region Vest-Norge ved Trond Gjøvåg har fremmet denne saken for LS.
Sentralstyret i IOGT i Norge er styre for Utviklingsfondet. Alle uttak fra
Utviklingsfondet protokollføres i sentralstyrets protokoller som er offentlig
tilgjengelig på IOGTs hjemmesider. Administrasjonen presenterte en oversikt over
uttak fra Utviklingsfondet siden det ble opprettet

VEDTAK:

Tatt til orientering
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Deltakelse og representasjon ved ansatte ved seminarer og møter utenfor Norge.
Region Vest-Norge ved Trond Gjøvåg har fremmet denne saken for LS for å få en
oversikt over ansattes deltakelse på turer til utlandet. Det har i perioden vært to
større turer – IOGT-I sin kongress i Thailand og forebyggingskonferanse på Sri Lanka.
IOGT i Norge deltar i en rekke internasjonale fora gjennom vårt medlemskap og
nettverk i IOGT International, Nordisk Godtemplarråd (NGR) og Eurocare, samt
gjennom vårt internasjonale engasjement gjennom FORUT og våre
partnerorganisasjoner i Afrika og Asia. Gjennom dette nettverket utveksler vi
kunnskap, erfaringer, inspirasjon samt knytter nye kontakter. Dette er viktig påfyll
for IOGTs utviklings- og påvirkningsarbeid. IOGTs styre har gitt tydelige signaler om at
representasjon fra både tillitsvalgte og ansatte i disse sammenhengene har vært
ønsket og prioritert både i budsjettbehandlinger og oppnevninger.
Representasjon og deltakelse fra ansatte ved seminarer og møter utenfor Norge er i
hovedsak gjenstand for behandling i IOGTs styrer. Vedtak eller avgjørelser om
ansattes representasjon fattes innenfor gjeldende budsjettrammer og protokollføres
i organisasjonens offentlig tilgjengelige protokoller. Det gjennomføres i tillegg en
rekke møter i utlandet som ikke behandles i styret da generalsekretær eller
respektive styreleder/daglig leder besitter fullmakt til å disponere midler innenfor
vedtatte budsjettrammer. Dette gjelder eksempelvis til personalsamlingene til på
Kielferga, samarbeidsmøter med IOGT-NTO i Stockholm og Gøteborg, Møteplassens
plandager, oppnevnte medlemmer i internasjonale verv (IOGTs Rehabilitation group
som Ingvaldsen tidligere var medlem av og IOGT International der Widnes er
styremedlem). Widnes har eksempelvis også deltatt på studieturer og møter i Brussel
og Helsingfors i egenskap av nestleder i Actis sitt styre der dette har vært dekket av
Actis.
1. Ansattes deltakelse ved IOGT Internationals kongress i Thailand 2014
Det ble i sentralstyret 14. januar 2014 fattet følgende vedtak:
«S-sak 51 Representasjon under IOGT International sin kongress i Thailand 27.31.oktober Det er i IOGTs budsjett for 2014 tatt høyde for å dekke reise og
representasjon for to deltakere til kongressen. VEDTAK: Hanne Ringdal og Hanne
Cecilie Widnes velges til å representere IOGT Norge under kongressen.»
Cecilie Widnes ble i det samme møtet nominert av IOGT i Norge til styret i IOGT
International og valgkomiteen innstilte senere Widnes. Deltakelse og reise beløp
seg til kr. 10895,50 for Widnes. Som øverste leder er Widnes unntatt
arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid og fører derfor ikke timelister
eller merarbeidstid. Arbeidstid kan derfor beregnes til den uken som ble brukt på

jobb i Thailand. Jan Tore Evensen deltok på kongressen som vanlig deltaker for
egen regning.
2. Ansattes deltakelse under IOGT Internationals forebyggingsseminar på Sri
Lanka okt-nov 2016.
S-sak 66 Deltakelse på seminar på Sri Lanka i regi av IOGT International
(saksfremstillingen i sentralstyret)
«IOGT International har berammet en «Truth about alcohol Conference» på Sri
Lanka 30.oktober – 4.november. Det finner sannsynligvis sted i Kandy og er lagt
opp som et seminar + studieturer. IOGT International avholder styremøte mens
deltakerne er på studietur. IOGT har avsatt kr. 100 000 i budsjettet for 2016 for å
kunne delta med fire styremedlemmer og fire ansatte. Administrasjonen foreslår
at 50 000 avsettes til representasjon fra styret og at det eventuelt beregnes noe
egenandel dersom reise og deltakelse overstiger budsjettsummen. Alternativt
kan styret øke deltakelsen med tilsvarende økt egenandel. Ansattes kostnader vil
søkes dekket med å hente ut noe fra prosjektbudsjettene, samt at det forutsettes
at deltakelsen skjer delvis på fritiden der deltakelsen overskrider normal
arbeidsuke. Invitasjon til konferansen vil i tillegg legges ut til alle medlemmer
eller dem som ønsker å delta for egen regning. Det vil oppfordres om å søke
regioner og lokalledd om støtte til deltakelse.»
«VEDTAK: Sentralstyret dekker reise og deltakelse for styrerepresentanter inntil
kr. 12500 (eventuelt inntil kr. 10 000 dersom styret ønsker å dekke kostnader for
fem representanter). Til sammen 50 000.- Det sendes ut en henvendelse til
landsstyret om aktuelle kandidater»
Det ble sendt ut forespørsel til alle ansatte om at det var mulig å søke seg med til
seminaret, med informasjon om at det ville være nødvendig å finne midler også i
andre budsjetter enn sentralbudsjettet. Av ansatte søkte Rune Hollekim, Kiahma
Whelan, Mirjeta Emini, Houda Zammali og Jan Tore Evensen. Zammali og Emini
trakk seg etter kort tid, men ville blitt finansiert av hhv IOGT Oslo (men som
tillitsvalgt) og region Øst. Widnes skulle delta i styremøtet i IOGT-I som ble
berammet i tilknytning til møtet. Det ble søkt og innvilget kr. 7000 fra IOGT
Haugesund til dekning av Hollekims deltakelse og Whelans deltakelse ble dekket
av Sterk&Klars budsjett. Regnskapet er ikke ferdigført, men utfra det vi har
oversikt over av reisekostnader, deltakeravgift og opphold, har deltakelsen for
disse fire ansatte kostet ca. 65 000. Kr. 7000 dekkes av IOGT Haugesund og ca kr.
17000 i Sterk&Klar-budsjettet. Til sammen ble ca kr. 41 000 belastet det sentrale
regnskapet. I samarbeid med Forut ble to av dagene lagt opp til feltbesøk samt et
dagsseminar med oss og med partnerorganisasjonene på Sri Lanka om hva vi kan
lære av hverandres rusforebyggende arbeid. De ansatte jobbet tilsvarende de
arbeidsdagene de var på reisen (5 og 7 arbeidsdager). Ingen mertid ble
opparbeidet.
VEDTAK:

Redegjørelsen om ansattes deltakelse i IOGT Internationals kongress i Thailand
og IOGT Internationals forebyggingsseminar/Foruts partnesseminar, tas til
orientering
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Handlingsplan 2016-2017
Handlingsplanen tar utgangspunkt i Arbeidsplanen for perioden, og følger med som
vedlegg til denne protokollen. Arbeidsplanens tekst er satt inn i Handlingsplanen og
de konkrete målsetningene fra Arbeidsplanen er der markert i gult. Målsetningene
for 2017 som er tilknyttet søknaden til Helsedirektoratet (se vedlegg) er satt inn i

skjemaet. Store deler av aktivitetene i 2017 forutsetter finansiering fra offentlige
tilskuddsordninger gjennom BUF-dir og Helsedirektoratet. Svar på søknad er ventet i
slutten av februar. Mye av aktiviteten er igangsatt, men noe av bemanningen som
trengs for å gjennomføre planen, forutsetter tilskudd og avventes derfor til svaret er
mottatt (gjelder media/informasjon, Intro og Sammen).
VEDTAK:

Handlingsplanen 2016-2017 vedtas med de endringer som har fremkommet under
møtet
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Styreevaluering
Etter vedtak i sentralstyret har landsstyrets medlemmer mottatt evalueringsskjema
for styrets arbeid og samarbeid i styret og med administrasjonen. Skjemaet er
besvart av ni styremedlemmer i sentral- og landsstyret. Undersøkelsen ble presentert
punkt for punkt i styremøtet hvor styremedlemmene fikk gi tilbakemelding på
svarene, gi innspill og drøfte forbedringsmuligheter.

VEDTAK:

Tatt til etterretning
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Arbeidsplan for IOGT i Norge 2018-2019
Forslag til arbeidsplan ble behandlet i S-møte 10. Planen har en enkel struktur med
målsetninger og strategier og med konkrete aktivitetsmål for perioden. I
arbeidsplanen er det også lagt inn politiske mål for perioden. Derfor fremstår
arbeidsplanen delvis også som et ruspolitisk program for samme periode.

VEDTAK:

Forslaget til arbeidsplan for IOGT i Norge 2018-2019 fremmes for Landsmøtet med
de endringer som kom frem under møtet.
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Budsjett for IOGT i Norge 2018-2019
Brorparten av IOGTs inntekter hentes fra tilskuddsordninger i Helsedirektoratet og
det må søkes om både drifts- og prosjektmidler hvert år. Derfor er det utfordrende å
forutsi inntektsnivået for neste LM-periode. I forslaget til budsjett har
administrasjonen forutsatt at inntektsnivået vil ligge omtrent som i 2016 og Sammenprosjektet får videreført tilskuddet på kr. 5 millioner som er øremerket for 2017.

VEDTAK:

Forslaget til budsjett for IOGT i Norge 2018-2019 fremmes for Landsmøtet

LS-sak 72

Innkomne saker til LM 2017
Alle forslag – både fra IOGTs landsstyre/sentralstyre og fra medlemmer og
organisasjonsledd, er sammenfattet i samme dokument og foreslås behandlet under
samme saksnummer i LM. Når det gjelder sak a) Forslag til nytt navn har denne vært
ute på høring i bevegelsen. Forslag d, e og f kommer fra gruppen som har sett på
forvaltning av eiendeler i IOGT.
a. Forslag til nytt navn for IOGT i Norge

VEDTAK:

Landsstyret foreslår at IOGT i Norge endrer navn til Klar – solidaritet og
forebygging.
Voteringsrekkefølge:
Forslag om å fremme navnebytte for kongressen ble først vedtatt med 7 mot 2
stemmer. Deretter ble det votert over hvilket navn som skulle fremmes.

Forslag om å fremme navnet Klar uten noe tillegg ble nedstemt med 6 mot 3
stemmer.
Forslag om å fremme ”Klar solidaritet og forebygging” ble satt opp mot ”Klar
forebygging”. ”Klar solidaritet og forebygging” fikk 5 stemmer, men ”Klar
forebygging” fikk 2 stemmer. 2 stemmer var avholdne.

b. Endring av § 1-2 Medlemskap
VEDTAK:

Landsstyret foreslår at det legges til som siste avsnitt i § 1-2 Medlemskap –
«For å utløse medlemsrettigheter må kontingenten være betalt for inneværende
år, men før betalingsfristen utløper er det tilstrekkelig å ha betalt kontingent for
foregående år.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt
c. Endring av § 7-1 Kontingenter

VEDTAK:

Landsstyret foreslår at § 7-1 Kontingenter, avsnitt 5
«Dersom kontingenten ikke er betalt senest ett år etter det året kontingenten
gjelder for, er medlemmet å anse som suspendert.»
Erstattes med
«Dersom kontingenten ikke er betalt innen det året kontingentkravet gjelder for, er
medlemmet å anse som utmeldt.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
d. Endring av § 7-5 Bevilgninger

VEDTAK:

Landsstyret foreslår at § 7-5 Bevilgninger endres fra
«Samlede bevilgninger til formål utenfor prosjekter og aktiviteter i IOGT begrenses
til kr. 10.000.- pr. år. Til Forut, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr. 25.000.pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger utover dette må forelegges sentralstyret for
godkjenning.»
til
«Samlede bevilgninger til formål utenfor prosjekter og aktiviteter i IOGT begrenses
til kr. 10.000.- pr. år. Til enkeltprosjekter og aktiviteter i IOGT kan det bevilges inntil
10.000.- pr. år. Til Forut, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr. 10.000.- pr. år
pr. organisasjon. Bevilgninger utover dette, må forelegges sentralstyret for
godkjenning. Lån behandles på samme måte som bevilgninger.»
Forslaget ble vedtatt mot en stemme.
e. Endring av § 7-6 Utviklingsfond

VEDTAK:

Landsstyret foreslår at § 7-6 Utviklingsfond endres fra
«Dersom en avdeling oppløses, overtar og forvalter IOGT i Norge avdelingens
midler. Midlene avsettes for bruk i IOGTs utviklingsfond. Fondet har egne statutter.
Midlene plasseres fortrinnsvis som en del av Sober Kapital.»
til
«Dersom en avdeling oppløses, overføres eiendeler til IOGTs utviklingsfond. Fondet
har egne statutter. Midlene plasseres fortrinnsvis som en del av Sober Kapital.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
f.

VEDTAK:

Endring av § 7-7 Fast eiendom

Landsstyret foreslår at første artikkel i § 7-7 Fast eiendom endres fra
«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.»
til
«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 godkjent av sentralstyret.
Saken skal først forelegges regionstyret til uttalelse. Overdragelse av bruksrett eller
langvarig utlån behandles på samme måte som salg.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
g. Endring av § 2-4 Landsstyret og sentralstyret

VEDTAK:

Landsstyret foreslår at § 2-4 Landsstyret og sentralstyret endres fra
«Landsstyret er IOGTs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det skal ha det
overordnede ansvaret for organisasjonens virksomhet. Vedtak i landsstyret er
gyldige så lenge de ikke omgjøres av et landsmøte.
Landsstyret består av sentralstyret, 1 representant fra hver av regionene, 1
representant fra Juvente og 1 representant fra Juba. Regionenes representant skal
være den til enhver tid sittende leder. Regionene velger også et varamedlem til
landsstyret som møter om leder ikke kan møte.
Sentralstyret skal lede og ha ansvaret for organisasjonens virksomhet.
Sentralstyret består av 5 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, og
1 representant for de ansatte. Leder og nestleder velges særskilt.
Landsstyret og sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

IOGT i Norge forpliktes av leder og administrasjonsleder i fellesskap.»
til
«§ 2-4 SENTRALSTYRET
Sentralstyret er IOGTs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det skal ha det
overordnede ansvaret for organisasjonens virksomhet. Vedtak i sentralstyret er
gyldige så lenge de ikke omgjøres av et landsmøte.
Sentralstyret består av 7 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, 1
representant fra Juvente, 1 representant fra Juba og 1 representant for de ansatte.
Leder og nestleder velges særskilt.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til
stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
IOGT i Norge forpliktes av leder og adm.leder i fellesskap.»
Forslaget ble vedtatt mot en stemme.
h. Forslag til nytt navn for organisasjonen, fra losje «Rechabs Minde»
Losje «Rechabs Minde» foreslår at IOGT i Norge bytter navn til IOGT RUSFRI
SOLIDARITET.
VEDTAK:

Forslaget ble enstemmig avvist
i.

Forslag til endring av § 1-2 Medlemskap

Losje «Rechabs Minde» foreslår at andre avsnitt i § 1-2 Medlemskap endres fra
«Medlemmer i IOGT bruker ikke alkohol eller andre rusmidler»
til
«Medlemmer i IOGT forplikter seg til å ikke bruke alkohol eller andre rusmidler så
lenge medlemskapet varer.»
VEDTAK:

Forslaget ble enstemmig avvist.
j.

Endring av §2-4 , fra Gisle Bangsund

Gisle Bangsund foreslår at det settes inn i § 2-4, fjerde avsnitt
«Sentralstyret består av 5 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, og 1
representant for de ansatte.»
til

«Sentralstyret består av 5 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, og 1
representant for de ansatte. De ansatte velger et varamedlem til sentralstyret som
møter om ansattrepresentant ikke kan møte.»
VEDTAK:

Forslaget om å oppnevne varamedlem for ansattes representant til sentralstyret
ble enstemmig støttet.

LS-sak 73

Kontingent for 2018 og 2019
LS1 2015-2017 sak 9 er det fattet følgende vedtak: «Det innføres en tre-årig
prøveordning for hele landet med kontingent på kr. 100 for nye medlemmer etter at
førsteårskontingent er betalt. Ordningen settes i gang fra og med vervinger i 2015.
Ordningen evalueres ved nyttårsskiftet 2018. Dette ble vedtatt med 6 mot 4
stemmer.» Evalueringen januar 2018 vil vise om lavere kontingent har redusert
gjennomstrømmingen av medlemmer. Det kan også hende at medlemssystemet kan
åpne for nye muligheter for differensierte kontingenter. Derfor bør styret ha fullmakt
til å gjøre forsøksordninger. Samtidig er kontingenten en viktig inntektskilde i
budsjettet og det er lite ønskelig å redusere denne i perioden uten å ha dokumentert
at det har en positiv effekt på verving og på gjennomstrømming.

VEDTAK:

LS fremmer følgende forslag for LM: Kontingenten for perioden blir stående
uendret kr. 250 for ordinært medlemskap. Landsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre
forsøksordninger med kontingenten.

LS-sak 74

Sakskart for LM 2017

VEDTAK:

Forslag til saksliste fremmes for LM 2017 med de endringer som kom frem under
møtet.

LS-sak 75

Forretningsorden for landsmøter

VEDTAK:

Forslag til forretningsorden legges frem for LM 2017 med de endringer som kom
frem under møtet.

LS-sak 76

Tidsplan og program LM 2017
Forslag til tidsplan ble lagt frem. Landsstyret diskuterte og kom frem at det ikke skal
holdes høytidsmøte denne gangen. Det blir dermed rom for to seminarer på fredag –
et politisk seminar i Bergen og et internseminar om kommunikasjon. Evalueringen av
LM 2015 konkluderte med et behov for å gjøre LM mer visjonært og aktiviserende
samt å lage et attraktivt program som kan lokke litt nye grupper blant medlemmene,
og det arbeides med å sette sammen et godt program også med innledere utenfra
som kan innlede om kommunikasjon. Vi ser også på mulighetene for å gjøre mer av
diskusjonene om LM-sakene på mer kreative måter (kafebord/torg) slik at flere blir
aktivisert og får komme til orde. Det ble fra styret sin side påpekt at det var viktig at
det ble satt av god tid til forhandlinger.

VEDTAK:

Tatt til etterretning

Ved protokollen
Jan Tore Evensen

Org.kons.

