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IOGT Region Midt-Norge foreslår endring i § 2-2, 2. og 3. avsnitt 
 
 
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. 
 
 
endres til 
 
 
Alle ledd i organisasjonen har representasjonsrett til landsmøtet.  
 
Til det ordinære landsmøtet har alle regioner rett til en representant pr påbegynt 100 
medlemmer.  
 
Hvert områdene har rett til en representant pr påbegynt 50 medlemmer, men kan ikke delta 
med mer enn fem representanter. Det forutsettes at årsmelding for foregående år er sendt 
inn. 
 
Aktive avdelinger har rett til 1 representant 
 
 
BEGRUNNELSE: 
 
IOGT er en medlemsorganisasjon med 5 regioner. Dagens regler for representasjon i organisasjonens 
høyeste organ, landsmøtet, sikrer ikke at landsmøtets delegater er fordelt etter medlemsmassen i 
regionene slik som intensjonen er.  Ideelt sett bør det være slik at alle betalende medlemmer i IOGT 
har samme grad av organisatorisk innflytelse, uavhengig av hvilken region de tilhører.  
 
For å oppnå dette må regionene tildeles et større ansvar for å sikre at det antall delegater regionen 
samlet kan sende, også deltar på landsmøtet. 
 
Dette er bakgrunnen for forslaget om lovendring vedr representasjon til IOGT sitt landsmøte. 
Regionstyret for Region Midt-Norge ber om at forslaget legges fram for kommende landsmøte  
 
Forslaget gir regionene større mulighet for en riktigere forholdsmessig andel av representanter til 
landsmøtet. Det sikrer også at områdenes mulighet for deltakelse, opprettholdes. 
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INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET: 
 
Sentralstyret anbefaler landsmøtet å avvise forslag fra IOGT Region Midt-Norge om 
endring av § 2-2 Representasjon 
Sentralstyret er enige med styret i Region Midt om at medlemmer i IOGT bør ha samme grad 
av organisatorisk innflytelse, uavhengig av hvilken region de tilhører. Vi mener imidlertid at 
dette gjøres 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.  
Under har vi laget en oversikt over hvor stor prosentandel av delegatene som kommer fra 
hver region både med dagens ordning og med Region Midt sitt forslag. Siste kolonne viser 
hvor stor andel av medlemmene som faktisk bor i hver region. 

 I dag 
Region 
Midt Medlemstall andel 

Øst 16,1 17 16,4 
Sør 20,7 18,2 18,9 
Vest 24,1 26,1 26,8 
Midt 28,7 30,7 33,8 
Nord 10,3 8 4,1 

 99,9 100 100 
 
Som vi ser stemmer det at Region Midt sitt forslag gir en sammensetning av landsmøtet som 
er litt nærmere hva som ville vært matematisk riktig. Dette skyldes i stor grad den grensen vi 
har satt på maks 5 representanter per område. Denne grensen ble satt mye utfra at det var 
sjeldent at distriktene møtte med flere enn 5 medlemmer uansett. 
  
I dag har alle regionene 3 representanter hver. Med Region Midt sitt forslag ville Region Øst 
og Sør med dagens medlemstall møte med 5 representanter hver. Region Vest med 7, 
Region Midt med 9 og Region Nord med 2. Totalt ville det vært 88 delegater fra områder og 
regioner mot 87 i dag. Områdene ville få 12 færre delegater enn i dag.   
 
Sentralstyret støtter ikke forslaget fra Region Midt fordi vi mener at det er et godt prinsipp 
at representasjonsretten primært ligger så nær grunnplanet som mulig. Denne skal derfor 
være knyttet til det lokale leddet, og vi ønsker ikke å gjøre noe som endrer på dette. Det er 
også det som sikrer en god geografisk fordeling.  
 
Selv om Region Midt sitt forslag gir en matematisk riktigere fordeling på regionnivå kan man 
likevel risikere at fordelingen blir geografisk skjev innenfor regionene (som alle er store) ved 
at alle region-representantene kommer fra et eller to områder. På områdemøtet har også 
alle medlemmer mulighet til å møte opp og stemme, mens på regionmøtet er det kun 
representanter fra områdene som har stemmerett.  
 
Den store utfordringen de siste årene har ikke vært hvordan fordelingen ser ut på papiret, 
men at flere områder ikke fyller ut hele sin kvote eller ikke sender representanter overhodet. 
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Sentralstyret mener at regionene har et ansvar for å støtte områdene slik at flere møter på 
landsmøtet. Det vil gi en bedre fordeling enn i dag uten at vi trenger endre vedtektene.  
 
 
 
Per Arne Lillebø stemte for Region Midt-Norge sitt forslag og har tatt dissens i saken.  
 
 


