Protokoll sentralstyremøte 16 2017-2019 18.februar 2019
Tid:

kl. 1700-2000 i Torggata 1

Innkalte: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Trond Aasland,
Per Arne Lillebø (vara), Hanne Gade Ringdal (vara), Mirjeta Emini (ansattes repr), Hanne Cecilie
Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)
Forfall: Elisabeth Fjørtoft, Sofia Gram-Hallbert, Gjertrud Fludal (Juba), Morti Kvisvik (Juvente)
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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av S-protokoll 15 2017-2019
Forslag til arbeidsplan 2020-2021
Forslag til budsjett 2020-2021
Dekning av administrasjonskostnader for frivilligsentralene i Sauda og Skudesnes
Videreutvikling av Anta
Landsmøteseminaret
Nytt etternavn på IOGT
Forslag til kontingent fra Region Midt-Norge
Forslag til vedtektsendring fra Region Midt-Norge
Evaluering av styrearbeidet på neste styremøte

Protokoll:
S-sak 155
VEDTAK:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 156

Godkjenning av S-protokoll 15 2017-2019

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 157

Forslag til arbeidsplan 2020-2021

VEDTAK:

Forslaget til arbeidsplan fremmes for IOGTs landsmøte 2019 med de endringer som
fremkom under behandlingen.

S-sak 158

Forslag til budsjett 2020-2021

VEDTAK:

Forslag til budsjett fremmes for IOGTs landsmøte 2019.

S-sak 159

Uttak av Utviklingsfondet
I år er det fakturert administrasjonstilskudd til sentralene -

1. Karmøy Frivilligsentral: kr.56 621
2. Sauda Frivilligsentral: kr.55 763,50
Etter kontakt med sentralene har styreleder Odd Kjell Ingvaldsen gitt tilbakemelding om
at de kan betale en egenandel på henholdsvis 15 000.- og 10 000.VEDTAK: IOGT sentralt dekker administrasjonstilskudd for Karmøy frivilligsentral med
41 621.- og Sanda frivilligsentral med 45 763.-. Midlene bevilges fra utviklingsfondet.
S-sak 160

Videreutvikling av Anta - B-protokoll

S-sak 161

Landsmøteseminaret
Generalsekretær la frem forslag fra administrasjonen på temaer for
landsmøteseminaret, og sentralstyret ga innspill på dette.

VEDTAK:

Innspillene taes med i utforming av endelig program.

S-sak 162

Nytt etternavn på IOGT
AU la i forrige sentralstyremøte frem en utredning om etternavn til IOGT med et
primært og et sekundært forslag. Sentralstyret fattet følgende vedtak i saken:
Sentralstyret ber administrasjonen om å gjøre en ny utredning omkring etternavn
som fremmes på neste styremøtet.

VEDTAK:

Det fremmes forslag i arbeidsplanen 2020-2021 om å gjennomføre en bred og
inkluderende prosess frem mot landsmøtet 2021 med sikte på å fremme et forslag
til nytt navn på organisasjonen.

S-sak 163

Forslag til kontingent fra Region Midt-Norge
Det forelå forslag til kontingent for neste periode fra Region Midt-Norge. De foreslår
at kontingent for medlemskap settes til kr 100 per år, og at ordningen med kr 50 i
medlemskontingent første året faller bort. Begrunnelsen er at deres erfaring er at det
er lettere å verve medlemmer når kontingent er lav, og at det i vervesituasjonen vil ta
tid å beskrive og forsvare en ordning med ulike kontingent-satser.

VEDTAK:

Sentralstyret støtter ikke forslaget fra region Midt-Norge og viser til eget forslag.
For sentralstyret har det vært viktig å finne en modell som både sikrer økonomien
vår, samtidig som den er såpass fleksibel at det ikke skal være økonomien som
hindrer noen i å bli medlem. Derfor mener sentralstyret det er riktig å ha en
minstekontingent på 50.- og at de som ønsker å betale mer også har en mulighet til
det.
Vedtatt mot en stemme. Per Arne Lillebø tok dissens i saken.

S-sak 164

Forslag til vedtektsendring fra Region Midt-Norge

Det forelå forslag fra Region Midt-Norge om endring i § 2-2, 2. og 3. avsnitt om
representasjonsrett til landsmøtet. De foreslår at alle regioner skal ha rett til en

representant pr påbegynt 100 medlemmer, og hvert område pr. påbegynt 50
medlemmer. (mot 40 medlemmer i dag). Begrunnelsen er at det sikrer at
landsmøtets delegater blir bedre fordelt etter medlemsmannen i regionene.

VEDTAK:

Sentralstyret støtter ikke forslaget fra region Midt-Norge. Sentralstyret er
enige i at medlemmer i IOGT bør ha samme grad av organisatorisk
innflytelse, uavhengig av hvilken region de tilhører, men mener dette gjørs
best ved at det som nå primært er områdene som velger representanter, og
at om man skulle gjøre noe for å bedre fordelingen er det i så fall her man
må gjøre endringer.
Vedtatt mot en stemme. Per Arne Lillebø tok dissens i saken.

S-sak 165

Evaluering av styrearbeidet på neste styremøte.

VEDTAK:

Det settes på sakskartet for neste styremøte evaluering av styrearbeidet.

Ved protokollen
Jan Tore Evensen
Seniorrådgiver

