Protokoll fra AU-møte 14 2017-2019 12.mars 2019
Tid: kl. 1630
Sted: Torggata 1
Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland og Hanne Cecilie Widnes (adm)
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PROTOKOLL
AU-sak 76
Vedtak:

Godkjenning av AU-protokoll 13
Protokollen godkjennes

AU-sak 77

Vedtak:

AU-sak 78

Vedtak:

Vedtekter og driftsform for ny frivilligsentral i Karmøy
Odd Kjell Ingvaldsen er konstituert leder for styringsgruppen som arbeider med
utvikling av en ny frivilligsentral på Karmøy. AU har behov for et møte med
Ingvaldsen for en avklaring av hvilken driftsform han ønsker for sentralen.
Odd-Kjell Ingvaldsen inviteres til neste AU-møte for en avklaring av hans ønsker for
driftsform for ny frivilligsentral.
Landsmøteseminaret
Generalsekretær la frem forslag til seminarprogram og tidsmessige rammer for
landsmøtet.
Landsmøtet berammes fra fredag ettermiddag og avsluttes kl. 1300 på søndag.

AU-sak 79
Vedtak:

Evaluering av sentralstyret
Det legges opp til en samtale om styrets arbeid og samarbeid i sentralstyret og
mellom styret og administrasjon i neste sentralstyremøte.

AU-sak 80

Vedtak:

Åsane folkehøgskole
Pål- Christian Roland refererte fra Åsane-styrets arbeid med å hente inn anbud på
utbygging og ferdigstilling av folkehøgskolen med siktemål om å ferdigstille
nødvendige vedtak i skolens styre og fremstilling av saken for sentralstyret i slutten
av mai.
Tatt til orientering

AU-sak 81

Nykterhetsakademiet

Vedtak:

Det er ønske om at det nordiske Nykterhetsakademiet markedsføres overfor norske
IOGT-medlemmer.
Generalsekretær sender ut invitasjon til listen over lokalpolitiske aktive i
organisasjonen.

AU-sak 82

Ansettelse av daglig leder i IOGT Frivilligsentralen Karmøy, Skudesnes
Styreleder Ingvaldsen har formidlet til generalsekretær at ny daglig leder er ansatt av
sentralens styre. Generalsekretær har tidligere formidlet at ansettelse i IOGT i Norge
må skje i AU og at sosialsjef skal involveres i ansettelsesprosessen. Dette har ikke blitt
fulgt opp. Generalsekretær har deretter formidlet for styreleder at søknad, CV og
innstilling må oversendes for behandling AU for vedtak dersom daglig leder skal
kunne ansettes i IOGT i Norge. Dette ble gjort.

Vedtak:

Linda Thorsvik i stillingen som daglig leder for IOGTs frivilligsentral på Sør-Karmøy
med oppstartsdato 15.mai 2019. Generalsekretær gis fullmakt til å fastsette
lønnsbetingelser.

Ved protokollen: Hanne Cecilie Widnes

