Protokoll fra AU-møte 8 2017-2019 27.februar 2018
Tid: 1530
Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Hanne Cecilie Widnes (adm)
SAKLISTE
AU-sak 42
AU-sak 43
AU-sak 44
AU-sak 45
AU-sak 46
AU-sak 47
AU-sak 48
AU-sak 49

Godkjenning av AU-protokoll 7
Ansettelse av politisk rådgiver (lat til B-protokoll)
Representasjon ved regionens årsmøter
Søknad fra IOGT Sandnessjøen om å yte tilskudd til rusfri kafe
Informasjon om Sober Kapital og Sober Invest
Saker til sentralstyremøtet
Delegater til IOGT Internationals kongress
Oppfølging av eierform for Åsane folkehøgskole
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Godkjenning av AU-protokoll 7
Protokollen godkjennes
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Ansettelse av politisk rådgiver (lagt til B-protokoll)

AU-sak 44

Møter i regionene
Det er sendt forespørsler til regionlederne om dato for regionårsmøter med beskjed
om at sentralstyret ønsker å være representert med et medlem. Region Vest har ikke
svart på henvendelse verken fra generalsekretær eller leder. De øvrige regionene har
gitt tilbakemelding. Roland møter i Midt, Garnes i Nord og Øst og Jahren i Sør. Jahren
skal også være delegat i Vest sitt møte.
Tatt til orientering

Vedtak:
AU-sak 45

Vedtak:

Søknad fra IOGT Sandsnessjøen om å yte tilskudd til rusfri kafe.
IOGT Sandnessjøen ber om tillatelse til å yte tilskudd utover vedtektenes rammer på
kr. 10 000 til i en sosial cafè. I sentralstyresak S-62 ble det fattete følgende vedtak:
«Sentralstyret ber om en uttalelse fra regionstyret. Endelig avgjørelse i saken
delegeres til AU.». Det er innhentet uttalelse fra styret i region Vest som peker på at
de gjør et aktivt utviklingsarbeid i området og at det er behov for lokalt tilskudd til
dette arbeidet. De anmoder derfor om at det ikke gis tillatelse til å yte tilskudd til
rusfri kafe, men at avdelingen i Sandnessjøen heller oppfordres om å bidra til det
lokale og regionale arbeidet i IOGT. Arbeidsutvalget deler regionstyrets vurdering i
denne saken.
IOGT Sandnessjøen gis ikke tillatelse til å yte det omsøkte tilskuddet til lokal rusfri
kafe utover de kr. 10 000 som de årlig står fritt til å gi til formål utenfor bevegelsen.
AU oppfordrer om at avdelingen heller bidrar til det aktive utviklingsarbeidet som
IOGT gjør i området og i regionen.

AU-sak 46

Vedtak:
AU-sak 47

Vedtak:

Informasjon om Sober Kapital og Sober Invest
Generalsekretær holdt en kort orientering om forvaltningen av bevegelsens kapital
gjennom Sober Kapital og Sober Invest. Sober Invest har som formål å foreta
investeringer i aksjer og verdipapirer, samt å eie og forvalte eiendommer på vegne av
eierne. Aksjekapitalen er satt til kr. 300 000 og eies av IOGT og Juvente. Styret består
av Hanne Cecilie Widnes, Kjetil Vesteraas, Roar Holm og Halvard Hatlestad. Frode G.
Hansen fører regnskapet og deltar i møtene. Arbeidet i Sover Invest konsentrerer seg
pt. om opprydning i Juventes eiendomsportefølje. Utlegg til dette arbeidet vil bli
kostnadsført Juvente i tilknytning til oppgjør ved salg av eiendom.
Tatt til orientering.
Saker til sentralstyremøtet
Følgende saker står er aktuelle for dagsorden for neste sentralstyremøte:
 Retningslinjer mot seksuell trakassering
 Kommunikasjonsstrategi
 Program for fellesmøtet med Åsane folkehøgskoles styre/stab
 Gjennomgang av tiltaksplan
Forslag til saker setter på dagsorden.

AU-sak 48
Vedtak:

Delegater til IOGT Internationals kongress.
Nils Johan Garnes og Pål Christian oppnevnes til delegater på IOGT Internationals
kongress.

AU-sak 49
Vedtak:

Oppfølging av eierform for Åsane folkehøgskole
Det foreslås for sentralstyret at det opprettes en arbeidsgruppe for utredning av
eierform for Åsane folkehøgskole. Forslag Roland, Kolstad, Sandstad, Widnes

