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Forslag til protokoll:
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Godkjenning av AU-protokoll 5
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes
AU-sak 29

Status ansettelsesprosess politisk rådgiver
Stillingen ble lyst ut på finn.no før jul med søknadsfrist 10.januar. Det er foreløpig
lagt ut på iogt.no og delt gjennom våre sosiale medier. Stillingen er nå også utlyst på
global.no med forlenget søknadsfrist 20.januar der vi håper å nå gode relevante
søkere.
Forslag til vedtak: Tatt til orientering

AU-sak 30
Vedtak:

God styringsskikk i organisasjonen
AU opplever at IOGTs vedtekter og retningslinjer gir tilstrekkelig grunnlag for god
styringsskikk i organisasjonen. AU vurderer om det er hensiktsmessig å sette
temaet på dagsorden på kommende kontaktmøte med regionene. Vi ber også
sentralstyret vurdere å tematisere god organisasjonskultur under
inspirasjonskonferansen.

AU-sak 31

Evaluering av prøvekontingent på kr. 100
Landsstyret vedtok i sitt møte 5. og 6. desember 2015 etter forslag fra Region MidtNorge en tre-årig prøveordning med kontingent på kr. 100 for nye medlemmer etter
at førsteårskontingent er betalt. Bakgrunnen var å se om dette kunne begrense den
store gjennomstrømmingen av medlemmer i organisasjonen. Ordningen skulle

Vedtak:

evalueres ved nyttårsskiftet 2018. En foreløpig rask analyse av tallene tyder på at
gjennomstrømmingen av medlemmer er noe redusert etter at forsøksordningen ble
innført. Til sentralstyret vil det bli presentert en noe mer utførlig analyse.
Administrasjonen tilrår imidlertid at prøveordningen videreføres frem til landsmøtet
2019 der fastsettelse av kontingent står på agendaen.
AU fremmer forslag for sentralstyret om at prøveordningen med kontingent på kr.
100 for nye medlemmer videreføres frem til landsmøtet 2019.

AU-sak 32

Saker til fellesmøtet med IOGT-NTO
Det vil nok ikke være mulig å sette av mye tid til fellesmøtet, og IOGT møter jo også
med et amputert styre. Aktuelle saker kan være; videre samarbeid om Hvit jul,
Stiftelsen Ansvar för framtiden (SAFF) og IOGT International.
Vedtak: Leder kontakter IOGT-NTOs leder og drøfter med ham hvilke saker som skal på dagsorden
for fellesmøtet
AU-sak 33

Sentralstyremøte mars 2018 på Solhaug
16. og 17.mars er aktuelle datoer for styremøte på Solhaug. AU forslår middag kl.
1800, møte fra 1900-2100. Fellesmøte med styret i Solhaug lørdag fra. 0900-1200.
Sentralstyremøte kl. 1300-1500.
Vedtak: Generalsekretær sender ut forslag til sentralstyret om møte 16. og 17. mars 2018.
AU-sak 34
Vedtak:

AU-sak 35

Vedtak:

AU-sak 36

Fellesmøte/seminar med styre/personale på Åsane folkehøgskole
Helge Kolstad spilte inn et ønske om felles styreseminar på Åsane lørdag 7.april 2018.
Generalsekretær sender ut forslag til sentralstyret og Åsanestyret om fellesmøte
fredag 1.juni kl. 1500-1800 og til regionlederne om fellesmøte mellom sentralstyret
og regionene fra kl. 1800-1900.
Representasjon i regionenes årsmøter
AU ønsker å videreføre ordningen med at medlemmer fra sentralstyret er
representert ved regionenes årsmøter.
Generalsekretær innhenter datoer for årsmøter i regionen. Saken setter på
agendaen for neste sentralstyremøte.
Forespørsel fra Norges Fredsråd om sterk økning av kontingent
Norges Fredsråds leder har henvendt seg til lederne i medlemsorganisasjonene for å
få en tilbakemelding på om det vil være aksept for å øke medlemskontingenten for å
styrke økonomien i en periode da det er usikkert hvor stor tilskudd NFR vil motta fra
UD. NFR risikerer uansett å bli stående uten driftsmider i noen måneder fra mai
2018mottar videre statlig støtte. Det fremkommer ingen eksakte forslag til beløp,
men det antydes at det er ønskelig å reise kr. 200 000 fra kontingenter fra de 17
medlemsorganisasjonene. I dag utgjør kontingentene drøyt kr. 20 000 årlig. IOGT
tilhører den kategorien som betaler høyest kontingent på kr. 1500 årlig.
Organisasjoner med omsetning under kr. 100 000 betaler kr. 750.

Det har vært svært mye konflikter i NFR de siste årene og internt bør vi drøfte om det
lenger er hensiktsmessig å være engasjert i NFR.
Vedtak: IOGT kan ikke imøtekommer NRF leders ønsker om å tidoble kontingenten.
AU-sak 37

Kontaktmøte med regionene og Inspirasjonskonferansen 2018
Det har vært uttrykt et tydelig ønske fra styret om å gi inspirasjonskonferansen et
løft. Under plandagen fredag denne uken drøftet jeg mulighetene for at vi legger opp
til et godt fagseminar med målgruppe ledere, frivillige og ansatte i organisasjonens
aktiviteter i tillegg til de aktive tillitsvalgte. Det krever et godt faglig program, et god
sosialt program og at alle deltakere er innstilte på at det skal tilrettelegges for at alle
opplever seg inkluderte og at stammespråk og fordømmelse unngås. Gjerne sørge for
at alle nye deltakere har faddere. Det er viktig med tidlig invitasjon og at denne
oppleves som relevant for målgruppene. Vi vurderer også om vi skal ha workshops
som er målrettet mot de ulike prosjektgruppene for å gjøre dette desto mer aktuelt.
For at dette skal lykkes er det avgjørende at prosjektlederne opplever seminaret som
godt og relevant for «sine» leder og frivillige slik at de pusher deltakelse. Vi har
økonomi i de fleste av prosjektbudsjettene til å dekke en god del deltakere.

Forslag til programmet er foreløpig:
• Hvordan jobbe med digitale kampanjer, nå ut digitalt. Avogtil.
• Hvordan bygge en god organisasjonskultur eller en sterk organisasjon.
• Trenden med at folk drikker mindre: Presentere forskning på dette.
• Hvordan og hvorfor jobbe med alkoholnormen
• Hvordan forteller du den gode historien som hovedoverskrift
• For Enestående familier: lage en invitasjon som gir dem en tilhørighet - at man kommer på
konferansen som er et ytterligere opphold. Invitere til konferansen på en mer ekstern måte.
Forslag til vedtak: Administrasjonen jobber videre med et forlag til program for
inspirasjonskonferansen basert på innspillene fra AU som presenteres for sentralstyret.
AU-sak 38

Vedtak:
AU-sak 39

Kommunikasjonsstrategi
Administrasjonen har behov for å bruke noe mer tid på prosessen med
kommunikasjonsstrategien i og med at flere involverte medarbeidere er nye i
organisasjonen og på feltet. Strategi for Aksent vil settes på agendaen i samme
møtet.
Forslag til kommunikasjonsstrategi fremmes for sentralstyret til møtet i mars 2018

Retningslinjer mot seksuell trakassering
IOGT må ha på plass retningslinjer mot seksuell trakassering. Saken ble drøftet med
staben i planmøtet første uken i januar for innspill for hva det er viktig å medta
basert på de erfaringene vi har gjort i organisasjonen. Strategien bår være kortfattet,
gi eksempler på grenseoverskridende atferd, være konkret på hvordan og til hvem
det skal varslet og hvordan det skal implementeres i organisasjonen.
Forslag til vedtak: Generalsekretær utarbeider et forslag til retningslinjer mot seksuell trakassering
som fremmes for sentralstyret 18.januar

AU-sak 40

Sakskart sentralstyremøtet 18. januar
Følgende saker foreslås satt på sakskartet for sentralstyremøtet 18.januar:
 Tiltaksplan
 Orientering om prosessen rundt ansettelse av politisk rådgiver
 Inspirasjonskonferansen 2018
 Fellesmøte med regionene
 Møte med styre (og ansatte) i Åsane folkehøgskole
 Salg av losjeeiendom på Karmøy
 Retningslinjer mot seksuell trakassering
 Evaluering av forsøksordning med lavere kontingent
 Representasjon i regionenes årsmøte
 Innspill til prosess for ny generalsekretær i Forut
 Møteplan 2018
Vedtak: De foreslåtte sakene setter på sakskartet samen med øvrige saker generalsekretær mottar
til møtet
AU-sak 41
Vedtak:

Møteplan AU vår 2018
Det legges foreløpig opp til møter 23.januar, 6.februar, 27.februar, 20.mars, 3.april.

Ved protokollen
Hanne Cecilie Widnes
generalsekretær

