Protokoll sentralstyremøte 7 2017-2019 18.januar 2017
Sted:

Torggata 1

Tid:

kl. 1700-2000

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

SAKLISTE
S-sak 64
S-sak 65
S-sak 66
S-sak 67
S-sak 68
S-sak 69
S-sak 70
S-sak 71
S-sak 72
S-sak 73
S-sak 74
S-sak 75
S-sak 76
S-sak 77
S-sak 78
S-sak 79

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av S-protokoll 6 2017-2019
AU-protokoll 7 til etterretning
Generalsekretærs rapport og aktuelle rapporteringer fra styret
Tiltaksplan for IOGT 2018-2019
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
Oppnevning av delegater til Actis sin kongress 2018
Møteplan 2018

Protokoll
S-sak 64

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 65

Godkjenning av S-protokoll 6 2017-2019

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 66

AU-protokoll 7 til etterretning

VEDTAK:

Protokollen tas til etterretning

S-sak 67

Generalsekretærs rapport og aktuelle rapporteringer fra styret.

VEDTAK:

Tatt til orientering

S-sak 68

Tiltaksplan for IOGT 2018-2019
Forslaget til tiltaksplan er satt opp som tiltakspunkter under de enkelte
handlingspunktene i IOGTs arbeidsplan vedtatt i landsmøtet 2017. Søknadene til
Buf.dir og Helsedirektoratet tar utgangspunkt i vår arbeidsplan og tiltakspunktene fra
disse er lagt inn som tiltakspunkter i planen.

VEDTAK:

Tiltaksplanen ble vedtatt med de endringer som fremkom under møtet

S-sak 69

Orientering om prosessen rundt ansettelse av politisk rådgiver
Roald Heggernes slutter i sin stilling som politisk rådgiver i juni 2018 og IOGT trenger
en ny medarbeider til å dekke hans funksjon som i hovedsak har ansvar for å følge
opp det lokalpolitiske prosjektet som ligger i IOGTs forebyggingsprogram som
finansieres av Helsedirektoratet. De ble i AU-møte 6 vedtatt at stillingen som politisk
rådgiver skulle utlyses med søknadsfrist 2.januar. Innstillingsutvalget består av Nils
Johan Svalastog Garnes og Cecilie Widnes.

VEDTAK:

Saken er tatt til orientering

S-sak 70

Inspirasjonskonferansen 2018
Styret at tidligere gitt uttrykk for et ønske om å gi inspirasjonskonferansen et løft.
Under IOGT-stabens plandagen første uken i januar drøftet generalsekretær
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 er vi
både kan gi faglig påfyll og bygge felles IOGT-identitet. I det ser vi også muligheten
for å slå sammen andre samlinger som vi skal ha, som talspersonkurset i Tryggere
lokalsamfunn. Vi vurderer også om vi skal ha workshops som er målrettet mot de
ulike prosjektgruppene for å gjøre dette desto mer aktuelt.
Tidsramme: Fredag 1.juni middag kl. 1900-søndag 3.juni lunsj kl. 1300.

VEDTAK:

Sentralstyret går inn for å gjøre inspirasjonskonferansen til en samling som samler
alle frivillige i organisasjonen og ber administrasjonen arbeide frem et program
basert på dette.

S-sak 71

Fellesmøte med regionene
AU foreslår at det legges opp til et fellesmøte mellom sentralstyret og regionlederne
1.juni kl. 1800-1900 på Åsane.

VEDTAK:

Det berammet fellesmøte med regionlederne 1.juni kl. 1800-1900

S-sak 72

Møte med styre (og ansatte) i Åsane folkehøgskole
Styret i Åsane folkehøgskole har signalisert at de ønsker et fellesmøte med
sentralstyret, gjerne i form av et seminar med deltakere også fra stab ved skolen og i

IOGT, der det drøftes muligheten for å knytte skolen tettere opp mot IOGTs øvrige
drift og aktiviteter. Regionledere har også uttrykt at de ønsker å delta i et slikt møte.
VEDTAK:

Det berammet fellesmøte/seminar på Åsane 1. Juni kl. 1500-1800 der sentralstyret,
styret for Åsane, regionlederne og stab i IOGT og ved Åsane inviteres til å delta.
Program for seminaret/møtet vedtas i neste sentralstyremøte

S-sak 73

Salg av losjeeiendom på Karmøy
Sentralstyret har mottatt følgende henvendelse fra Torstein Torbjørnsen i IOGT
Kopervik om godkjenning for å selge losjeeiendom: Karm, g.nr. 88, b.nr. 13, samt
overdra g.nr. 88, b.nr. 21 og 40 til tidligere eiers arvinger. Dette i henhold til skjøte på
eiendommen.

VEDTAK:

Sentralstyret godkjenner igangsetting av salg av eiendommen Karm g.nr 88, b.nr.
13. Det godkjennes også at tilliggende tomt, g.nr. 88, b.nr 21 og 40 overdras til
Peder Skeies arvinger.

S-sak 74

Retningslinjer mot seksuell trakassering
Generalsekretær la frem forslag til retningslinjer mot seksuell trakassering.

VEDTAK:

Forslaget til retningslinjer mot seksuell trakassering sendes ut til høring blant
tillitsvalgte og ansatte med høringsfrist 25.februar. Retningslinjene vedtas i
sentralstyremøtet i mars.

S-sak 75

Evaluering av forsøksordning med lavere kontingent
Landsstyret vedtok i sitt møte 5. og 6. desember 2015 etter forslag fra Region MidtNorge en treårig 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
evalueres ved nyttårsskiftet 2018.
Tallene på betalende siste år viser at flere har betalt kontingenten disse årene, og
sånn sett kan det tyde på at lavere kontingent har en effekt. Oppgangen i antall
betalende kan også skyldes andre årsaker. Måten vi verver på er nok ikke vesentlig
endret, men oppfølgingen kan være bedre noen steder i landet. For de siste to årene
er en stor del av ny-vervede blitt gjort i Region Midt-Norge. Tallene for 2014 er også
positive, selv om dette altså gjelder medlemmer som har betalt 250.- Ved å
videreføre prøveordningen et år til vil vi sannsynligvis ha et enda bedre tallmateriale
å vise til siden vi da også kan må tall for 2017.

VEDTAK:

Forsøksordningen med kontingent på kr. 100 per år for nye medlemmer forlenges
frem til og med kontingenten for 2019. Ordningen evalueres i januar 2019 og
danner grunnlaget for sentralstyret forslag til landsmøtet om kontingent for neste
periode.

S-sak 76

Representasjon i regionenes årsmøte

Det er viktig at sentralt tillitsvalgte kan være representert i organisasjonens regionale
og lokale ledd. Generalsekretær henter nå inn tidspunkt og sted for regionenes
årsmøter og AU har foreslått at sentralstyrets medlemmer kan fordele
representasjon i møtene seg imellom.
VEDTAK:

Sentralstyret vil representere i regionenes årsmøter som følger: ……..

S-sak 77

Innspill til prosess for ny generalsekretær i Forut
Morten Lønstad går av med pensjon til våren og Forut er i prosess med ansettelse av
ny generalsekretær. IOGTs leder oppfordrer sentralstyret til å komme med innspill til
ønskede erfaringer og kvalifikasjoner for ny generalsekretær.

VEDTAK:

Styreleder videreformidler til Foruts styre og/eller ansettelsesutvalget de innspill
som fremkom under møtet.

S-sak 78

Oppnevning av delegater til Actis sin kongress 2018
IOGT i Norge kan stille med fire mandater til Actis kongress i Oslo 21. og 22.april
2018. Det arrangeres et åpent fagseminar 20.april i tilknytning til kongressen.

VEDTAK:

Følgende oppnevnes som mandater til Actis sin kongress 2018: Nils Johan Svalastog
Garnes, Elisabeth Fjørtoft, Sofia Gram-Hallbert, Pål Christian Roland.

S-sak 79

Actis – alkoholpolitisk, narkotikapolitisk og spillpolitisk plattform
Actis skal på sitt landsmøte legge frem forslag til ny alkoholpolitisk, narkotikapolitisk
og spillpolitisk plattform. Frist for tilbakemelding på forslagene er 1. Mars til Actis.

VEDTAK:

De i styret som har innspill til plattformene melder dette inn innen 15. februar.

S-sak 80

Videreutvikling av ADD-programmet
FORUT legger opp til en endring hvor ADD i neste programperiode blir et tematisk
område og ikke et separat program. Prioriteringer vil være implementering av
nasjonal alkoholpolitikk i prosjektlandene, skolering og mobilisering, Drugs, utvikling
og bærekraftmålene og en integrering av ADD, gender og barns rettigheter.

VEDTAK:

Tatt til orientering. Vi ønsker å spille en rolle i samarbeidet om lokale forebyggende
innsatser. Sterk&Klar kan nevnes blant prosjektene som er plukket ut som «best
practices».

S-sak 81

Møteplan 2018
Det er berammet styremøter 16. - 17. mars (Solhaug) og 2.mai. 1. - 3. Juni
inspirasjonskonferansen.

VEDTAK:

Møter høsten 2018 holdes 22 august (Oslo), 12. – 13. Oktober (Haugesund), 7. -8.
Desember (Oslo, kontaktmøte med regionene)

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Org.kons.

