Protokoll sentralstyremøte 12 2017-2019 13.oktober 2018
Tid:
kl. 0930-1745
Sted: IOGT-huset i Haugesund
Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Elisabeth Fjørtoft, Eivind Jahren, Ørnulf
Thorbjørnsen (S-114-120, 122 og 123), Trond Aasland, Per Arne Lillebø (vara), Hanne Gade Ringdal
(vara), Gjertrud Fludal (Juba), Lisa Holmås (Juvente), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen
(adm)
Forfall: Sofia Gram-Hallbert, Mirjeta Emini (ansattrepr.)
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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av S-protokoll 11 2017-2019
AU-protokoll 8,9,10,11 og 12 til etterretning
Generalsekretærs rapport
Evaluering av styrets arbeid
Gjennomgang av styringsdokumenter
IOGTs narkotikapolitikk
Tiltaksplan
Frivillighetsstrategien
Oppstart av frivilligsentral på Karmøy
Prosessen med utbygging av Åsane folkehøgskole
Orientering fra Juvente og Juba

PROTOKOLL
S-sak 114

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 115

Godkjenning av S-protokoll 11 2017-2019

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 116

AU-protokoll 8,9,10,11 og 12 til etterretning

VEDTAK:

Protokollene tatt til etterretning

S-sak 117

Generalsekretærs rapport
Det er ansatt ny kommunikasjonsrådgiver, Miriam Alveberg, som begynner fra 22.
oktober. David Aguim har gått inn i en 50 prosent stilling som med ansvar for verving.
Har allerede vært i Region Midt. Eline Trøen er ansatt som medarbeider på Sammen-

senter Sandefjord. Hun vil foruten arbeidet på senteret arbeide for å skape rusfrie
miljøer i Sandefjord for flere grupper. I dette er også Rita Nilsen engasjert i en 30
prosent stilling. Hun holder denne høsten også tre ANTA-kurs i IOGT-regi i Grimstad,
Haugesund og Sandefjord (selv-hjelpskurs for og med mennesker med avhengighet).
VEDTAK:

Rapporten tas til orientering

S-sak 118

Evaluering av styrets arbeid
Nils Johan Garnes Svalastog gikk gjennom arbeidet så langt i perioden.
Det ble deretter gjort en evaluering av styrets arbeid.

VEDTAK:

Tatt til orientering

S-sak 119

Gjennomgang av styringsdokumenter
AU har vedtatt å legge til rette for en gjennomgang i sentralstyret av IOGTs
styringsdokumenter for å vurdere om det kan gjøres forenklinger.
Dokumentene 1) til 5) vedtas av landsmøtet
Dokumentene 6) til 18) vedtas av sentralstyret
Dokumentene 19) til 22) fastsettes administrativt
De siste to dokumentene er under utarbeidelse
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Vedtektene
IOGTs samfunnsoppdrag
Forebyggingsplattformen
Langtidsplan
Arbeidsplan
Tiltaksplan
Kommunikasjonsstrategi
Freds- og utviklingspolitisk plattform
Retningslinjer mot seksuell trakassering
Retningslinjer for alkoholbruk
Retningslinjer for Enestående familier
Personalreglement
Profilhåndboka
HMS-håndboka
Kvalitetshåndbok
Arbeidsdeling mellom styrende organer (inkl. styringsinstruks)
Avtale mellom IOGT og regioner/lokale tiltak om arbeidsgiveransvar
Funksjonsbeskrivelse for sentralkontoret og stillingsbeskrivelser
Kontrakter for ledere i Enestående familier
Kontrakter for formidlere i SterkogKlar
Arbeidskontrakter
Kontrakter for faglige rådgivere
Frivillighetsstrategi
Etiske retningslinjer

VEDTAK:
S-sak 120

Saken sendes tilbake til AU for videre arbeid.
IOGTs narkotikapolitikk
IOGT har ingen narkotikapolitisk plattform, men har de siste årene i hovedsak lagt
seg på Actis linje i narkotikapolitikken og har engasjert seg aktivt i utformingen av
Actis narkotikapolitiske plattform, og i øvrige strategidokumenter vedrørende Actis
narkotikapolitiske arbeid. Actis styre har valgt å gå offentlig ut med støtte til
avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika, og samtidig vektlagt
nødvendigheten av fortsatt forbud og viktigheten av godt forebyggingsarbeid
Styret hadde en diskusjon rundt avkriminaliseringsbegrepet og hva som bør være
IOGTs posisjon når det gjelder arbeidet mot en ny rusreform.
Actis sin narkotikapolitiske plattform ligger til grunn for IOGTs narkotikapolitikk. Vi
støtter arbeidet med en rusreform, men det er avgjørende for IOGT at forbudet
opprettholdes og at en reform legger til rette for effektiv forebygging av
narkotikabruk for at færrest mulig begynner å bruke narkotika.
IOGT kan støtte en overgang fra justis til helse, eller fra strafferett til sivilrett,
forutsatt at politiet etter reformen fortsatt har en rolle i det forebyggende arbeidet,
og har hjemmel til å gripe inn for å opprettholde forbudet, samt at bruk av narkotika
fortsatt møtes med reaksjoner og helseoppfølging.

VEDTAK:

Debatten tatt til etterretning

S-sak 121

Handlingsplan
Hanne Cecilie Widnes la frem oppdatert handlingsplan.

VEDTAK:

Tas til etterretning

S-sak 122

Frivillighetsstrategien
Eivind Jahren presenterte en foreløpig rapport fra Medlemsundersøkelsen. 430
medlemmer og medspillere har svart av rundt 2000 som vi har mobilnummer eller
mailadresse til. Undersøkelsen viser at det er et potential for mer frivillig aktivitet i
organisasjonen, og de som har bedt om tilbud på ulike aktiviteter bør få dette nå
raskt.

VEDTAK:

Eivind Jahren reviderer strategidokumentet etter innspill som kom på møtet.
Dokumentet, sammen med en kort redegjørelse for resultatene av
medlemsundersøkelsen sendes ut til referansegruppen for tilbakemeldinger.
Referansegruppen består av mennesker som i undersøkelsen som har sagt seg villig
til å inngå i en slik i tillegg til noen utpekte personer og prosjektledere i IOGT.
I tillegg sendes det ut på informasjonsmailen en forespørsel om flere ønsker å tiltre
gruppen.

S-sak 123

Oppstart av frivilligsentral på Karmøy
Styreleder i Karmøy Frivilligsentral IOGT/områdeleder for IOGT, Odd Kjell Ingvaldsen,
la frem forslag til å starte opp ny frivilligsentral på Karmøy. Han har vært i kontakt
med kommunen om dette, og fått tilbakemelding om at de er interesserte.
Rådmannen har innstilt på kommunalt tilskudd på kr. 150 000 til sentralen.
Kommunen ønsker å få en avklaring så snart at saken er avgjort før budsjettet bankes
gjennom senere i høst.
Vi har allerede en sentral på Karmøy. Ved en eventuell funksjonsfordeling mellom
sentralene, er det ikke meningen at den enkelte sentral ikke skal gi et tilbud innen
hele dette spekteret. Tanken er den at de ulike sentralene kan fordele
hovedansvaret for de ulike tilbudene seg i mellom. Dette vil gi sentralene anledning
til å spesialisere seg innen et mindre felt, slik at dette kan få en kvalitetsheving,
samtidig som den andre sentralen kan få del i denne kunnskapen og gis mulighet til å
kunne gjennomføre tiltakene på en enklere måte.
I forbindelse med en eventuell ny frivilligsentral, er tanken å fokusere på
”Enestående familier”.

VEDTAK:

Sentralstyret er positive til at området går videre i samtaler med kommunen om etablering
av ny frivilligsentral på Karmøy. IOGT gir et tilskudd på opptil 50.000.-, og vil inkludere
arbeidet på sentralen i prosjektsøknader fremover.

S-sak 124

Prosessen med utbygging av Åsane folkehøgskole
Stab og prosjektledere i IOGT har vært sammen med ansatte på Åsane, og planlagt
felles arbeid. Første byggetrinn er lagt ut på anbud, fremover skal det arbeides for å
få frem en bedre kostnadskalkyle for resten av prosjektet.

VEDTAK:

Tatt til orientering

S-sak 125

Orientering fra Juvente og Juba
Begge organisasjoner mangler noen medlemmer på å komme over 700, men. Mener
det skal gå før nyttår. Juba jobber med å endre vedtektene.
Kolon-prosjektet til Juvente går svært godt, med mange forespørsler. Det er ansatt ny
prosjektkooridnator i Edruss. Juvente har hatt over 1000 kontroller i
skjenkekontrollen i år så langt.

VEDTAK:

Tatt til orientering

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Seniorrådgiver

