Protokoll sentralstyremøte 2 2017-2019 29.august 2017
Sted:

Telefonmøte

Tid:

kl. 2000-2020

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Trond Aasland,
Sofia Gram-Hallbert, Hanne Gade Ringdal (vara), Grethe Wiik (Juba), Petter Holstad (Juvente),
Mirjeta Emini (ansattrepr.), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)
Forfall: Elisabeth Fjørtoft, Per Arne Lillebø (vara)

SAKLISTE
S-sak 7
S-sak 8
S-sak 9
S-sak 10
S-sak 11
S-sak 12

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av protokoll 1 og 2 2017-2019
Avtale med Actis om leie av kontorlokaler i Torggata 1
Oppnevning av IOGTs representant i Foruts styre
Oppnevning av sentralstyrets representant i styret for Åsane folkehøgskole
Ansettelse av Nils Johan Garnes (saken er lagt til B-protokoll)

PROTOKOLL
S-sak 7

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 8

Godkjenning av protokoll 1 2017-2019

VEDTAK:

Protokollene godkjennes

S-sak 9

Avtale med Actis om leie av kontorlokaler i Torggata 1
Alle leietakerne i Torggata har vært involvert i en prosess for å vurdere videreføring
av leieavtalen av Torggata 1 i sammenlikning med andre aktuelle leieobjekter på
markedet. Flere av de store organisasjonene har satt som betingelse at lokalene skal
være sentralt plassert, at leier skal være relativt lav og at lokalene bør romme alle de
medlemsorganisasjonene som ønsker dette. Generalsekretær opplever lokalene i
Torggata som gunstig plassert og at de tilrettelegger godt for samlokalisering av
organisasjonene i vår bevegelse. Vi har investert penger i utbygging av kontorer og
opplever at vi har utvidelsesmuligheter også i årene som kommer. Leieprisen er
akseptabel sammenliknet med andre objekter Actis har presentert innenfor Ring 1,
Det gir forutsigbarhet for oss at kontrakten tegnes for 10 år og Actis åpner samtidig
for forhandlinger om oppsigelse av lokalene dersom IOGT skulle havne i en
utfordrende økonomiske situasjon.

VEDTAK:

Leder og generalsekretær gis fullmakt til å signere fremleiekontrakten med Actis for
det arealet som er avtalt disponert Torggata 1 for perioden 1/9 2018 til 31/08
2028

S-sak 10

Oppnevning av IOGTs representant i Foruts styre
Foruts tre eierorganisasjoner kan stille med hver sin sentralstyreoppnenvnte
representant i Foruts styre.

VEDTAK:

Nils Johan Svalastog Garnes oppnevnes som IOGTS representant i Foruts styre med
Pål Christian Roland som personlig vara.

S-sak 11

Oppnevning av sentralstyrets representant i styret for Åsane folkehøgskole
Det skal i denne LM-perioden oppnevnes en representant for IOGTs sentralstyre samt
dennes personlige vara. Øvrige IOGT-oppnevnte styremedlemmer ble oppnevnt
23.09.2015 for en periode på fire år.

VEDTAK:

Pål Christian Roland oppnevnes som sentralstyrets representant i Åsane styret med
Nils Johan Svalastog Garnes som vararepresentant

S-sak 12

Ansettelse av Nils Johan Garnes (saken er lagt til B-protokoll)

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Org.kons.

