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Medlemstall som grunnlag for representasjon i landsmøtet
IOGTs vedtekter har følgende formuleringer: «Alle ledd i organisasjonen har
representasjonsrett til landsmøtet. Til det ordinære landsmøtet har alle regioner rett
til 3 representanter. Aktive områder sender 1 representant til landsmøtet pr.
påbegynte 40 medlemmer. Det forutsettes at årsmelding for foregående år er sendt
inn. Intet område kan sende flere enn fem representanter.
Aktive avdelinger har rett til 1 representant.»
Vi har hatt som praksis at vi har brukt medlemstall pr. 31.12. Etter endring på forrige
årsmøte er det slik at 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.
Administrasjonen tolker IOGTs vedtekter slik at det er antallet medlemmer som har
betalt kontingenten innen 31.12.2018 som danner grunnlaget for representasjon til
IOGTs landsmøte 2019. Det er disse medlemstallene som rapporteres inn som
tellende til Helsedirektoratet, Actis og IOGT International.
AU legger til grunn for representasjon til landsmøtet baseres på antallet
medlemmer som har betalt kontingent per 31.12.2019.
Vedtektsendring
Sentralstyret ønsket at det til neste møte fremmes et alternativt forslag til
vedtekstendring i tillegg til det som ble fremmet av AU i forrige møte.
AU fremmer følgende forslag til formulering som forslag til endring av IOGTs
vedtekter §2-3 sjette avsnitt, siste setning, i tillegg til den som ble fremmet i forrige
møte: «Landsmøtet kan bare gjøre endringer som henger direkte sammen med
forslag som er sendt ut på forhånd.».
Arbeidsprogram
AU hadde en kort gjennomgang av forslag til arbeidsplan for IOGT 2020-2021.
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Forslaget til arbeidsplan for neste landsmøteperiode fremmes for sentralstyret for
behandling.
Nytt etternavn for IOGT
Da forslaget om Klar som nytt navn på IOGT falt under IOGTs landsmøte 2017
oppfordret landsmøtet sentralstyret om å utrede måter å benytte eventuelle
etternavn på i fremtidig kommunikasjonsarbeid. IOGTs stab ved Torggatakontoret
under ledelse av kommunikasjonsrådgiver Alveberg gjennomførte en prosess på
alternative etternavn og leverte et notat med forslag om at organisasjonen tillegges
etternavnet Alkohol og Samfunn, sekundært Forebyggerne.
AU fremmer følgende forslag til vedtak for sentralstyret: IOGTs sentralt drevne
aktiviteter profileres for fremtiden under navnet IOGT – Alkohol og samfunn. IOGTs
regionale og lokale virksomheter står fritt til å velge IOGT med eller uten den nye
etternavnet.
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