Protokoll sentralstyremøte 6 2019-2021 24.januar 2020
Sted: Torggata 1
Tid: Fredag 24.januar kl. 1700-2200
Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert (ikke. S-sak 61-66, 69, 70, 72-76) Katrine Engen,
Pål Christian Roland, Eivind Jahren, Johannes Sandstad, Mirjeta Emini (ansattes repr), Karin G.
Vilming (vara), Sondre Emil Sandal (Juvente), Eddy Oretap (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan
Tore Evensen (adm).
Forfall: Per Arne Lillebø (vara),
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PROTOKOLL
S-sak 61

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 62

Godkjenning av S-protokoll 4 og 5 2019-2021

VEDTAK:

Protokollene godkjennes

S-sak 63

AU-protokoll 8 og 9 2019-2021 til etterretning

VEDTAK:

Protokollen tas til etterretning

S-sak 64

Konstituering av nestleder i IOGT i Norge
Espen Dahl Svendsen, som ble valgt som nestleder av IOGTs landsmøte i 2019 har
trukket seg fra vervet. Sentralstyret kan konstituere seg med ny nestleder.

VEDTAK:

Sofia Gram-Hallbert konstitueres som nestleder i IOGT i Norge

S-sak 65

Konstituering av AU
I sentralstyremøtet 4.desember 2019 ble AU konstituert frem til dette
sentralstyremøtet Ørnulf Thorbjørnsen og Sofia Gram-Hallbert som medlemmer.

VEDTAK:

AU konstitueres med Ørnulf Thorbjørnsen og Sofia Gram-Hallbert som medlemmer.
Generalsekretær er sekretær for AU

S-sak 66

Generalsekretærs rapport
Vi intervjuer kandidater til fagsjef-stillingen, håper å ha til mars når dagens sosialsjef
slutter. Vikarierende administrasjonssekretær Ruben Bellefine slutter i stillingen sin
1. februar. Har planer om å kjøpe tjenester for å dekke opp det politiske arbeidet
fremover. Er lagt inn midler til dette i budsjettet. Sterk&Klar-fagdag neste uke med
nesten 80 deltakere.

VEDTAK:

Generalsekretærs rapport tas til orientering

S-sak 67

Oppnevning av supplerende styremedlem i Aasta og Sverre Jenssens legat
Da sentralstyret har trukket Espen Dahl Svendsen fra vervet som styremedlem i
legatet, må styret suppleres med et medlem.

VEDTAK:

Sofia Gram-Hallbert oppnevnes som styremedlem i legatet.

S-sak 68

Oppnevning av supplerende styremedlem for Åsane folkehøgskole
Da sentralstyret har trukket Espen Dahl Svendsen fra vervet som styremedlem for
Åsane folkehøgskole, bør styret suppleres med et medlem.

VEDTAK:

Jørund Hølaas oppnevnes som styremedlem i Åsane folkehøgskole

S-sak 69

Foreløpig regnskap for IOGT i Norge 2019
Vi er godt i rute med å få ferdig regnskapet for 2019, og det ser ut til å gå med et
pent overskudd mye på grunn av større tilskudd fra Spillemidlene enn budsjettert. Et

spørsmålstegn er situasjonen på Solhaug, og hvordan det vil påvirke IOGT sin
økonomiske stilling. Regnskapet forventes å være klart til neste styremøte.
VEDTAK:

Tatt til orientering

S-sak 70

Budsjett for IOGT i Norge 2020
Budsjett for IOGT i Norge ble lagt frem. Det må revideres når vi vet hva vi har fått i
tilskudd til prosjektene. Det settes av 700 000 til vervetiltak (for å dekke
regionkonsulentordninger) og 1 000 000 til innkjøp av tjenester for politisk og
kampanjevirksomhet.

VEDTAK:

IOGTs budsjett for 2020 vedtas

S-sak 72

Søknader om tilskudd til administrasjonstilskudd fra IOGTs frivilligsentraler
Styreleder for IOGTs tre frivilligsentraler har sendt søknad til delvis dekning av
Frivilligsentralenes utgifter til administrasjonstilskuddet. Han vil understreke at
arbeidet IOGT Norge gjør i forhold til de ansatte på sentralene er svært
betydningsfullt for oss som drifter sentralene. Vi tror også at det for de ansatte er
viktig å være del i et større fellesskap.
Beløpene det søkes om er som følger:
Nord-Karmøy Frivilligsentral IOGT
Sauda Frivilligsentral IOGT
Sør-Karmøy Frivilligsentral IOGT

kr. 13.626
kr. 41.788
kr. 54.876

I søknad om godkjenning av opprettelse av Nord-Karmøy Frivilligsentral IOGT, lå det
også inne et beløp på kr 50.000 i driftstilskudd fra IOGT Norge. Oppstarten av
sentralen har kostet mer enn vi hadde beregnet, bla utgifter på lokalene. Det søkes
derfor også om at denne summen blir utbetalt til sentralen.
Administrasjonen i IOGT har anmodet om at regnskap for sentralene ettersendes,
men innstiller foreløpig på at de omsøkte beløpene dekkes ved uttak fra
Utviklingsfondet.
VEDTAK:

Det delegeres til AU å gjøre vedtak i saken. Vi avventer at sentralene har sendt
regnskap for 2019.

S-sak 73

Nedleggelse av losje Sagatun og IOGT Flekkefjord
Losje Sagatun på Ranheim har oversendt sentralstyret en protokoll der avdelingen
vedtas avviklet og med informasjon om at avdelingens midler er delt ut og at
ingenting gjenstår.

IOGT Flekkefjord har ikke levert årsmelding de tre siste årene, og det er ingen
betalende medlem igjen i avdelingen. Avdelingen har en tredels eierbrøk i et lokale i
Flekkefjord, som også har region Sør og DNT Edru Livsstil som medeiere.
VEDTAK:

a) Losje Sagatun vedtas nedlagt. Gjenstående eiendeler overføres til
Utviklingsfondet.
b) IOGT Flekkefjord vedtas nedlagt. Gjenstående eiendeler overføres til
Utviklingsfondet.

S-sak 74

Nominasjon til Actis sitt styre
Det er viktig for IOGT og for Actis at IOGT er representert med våre perspektiver i
Actis sitt styre Cecilie Widnes har sitter i Actis styre i 9,5 år, 8 av dem som nestleder.

VEDTAK:

IOGT nominerer Cecilie Widnes nomineres styret og Jan Tore Evensen til
valgkomiteen.

S-sak 75

Oppnevning av delegater til Actis sin kongress 25. og 26.april
IOGT kan stille med fire delegater til Actis sin kongress. Administrasjonen foreslår at
det oppnevnes fire delegater + en vara. Hvem kan og vil stille?

VEDTAK:

Følgende oppnevnes som delegater til Actis sin kongress 2020: Ørnulf
Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Johannes Sandstad, Eivind Jahren, Pål Christian
Roland (vara).

S-sak 76

Høring Actis spill-, narkotikapolitiske- og alkoholpolitiske plattformer
Actis’ tre politiske plattformer skal behandles på kongressen 25.-26. april 2020. Frist
for medlemmenes endringsforslag til plattformene er 24. februar 2020.
Alkohol- og narkotikapolitisk plattform er ytterligere samkjørt i de delene som er
felles. Det gjelder tekst under overskriftene Forebygging, Lokal forebygging,
Rusundervisning, Samarbeid med frivillig sektor, Minoriteter, Tidlig innsats, Et
helhetlig behandlingsforløp, Oppfølging før og etter behandling, Rett til vern mot
vold og Pårørende. Actis sitt sekretariatet har forsøkt å forenkle språket, oppdatert
kunnskapsgrunnlaget og foreslått noen nye tiltakspunkter. Alle endringsforslag er
gjort i spor endringer, og bør fremkomme tydelig i vedleggene
På bakgrunn av forslag innsendt av Eivind Jahren ble det diskutert noen endringer i
plattformene.

VEDTAK:

IOGT sender inn høringssvar til vedrørende Actis sine tre plattformer på bakgrunn
av den diskusjonen som ble holdt i styret.

S-sak 77

Rusreformen – IOGTs strategi
IOGT er allerede på ballen i oppfølgingen av rusreformen og presenterer en kritisk
gjennomgang av denne i våre Sterk&Klar-foredrag. Vi skal i tillegg mer på ballen i

mediedebatten. Forhåpentligvis får vi også igangsatt en kampanje rettet mot foreldre
og voksne med ansvar for barn og unge.
VEDTAK:

Administrasjonen tar med seg styrets tilbakemeldinger i det videre arbeidet med
rusreformen og i utformingen av forslag til høringssvar fra IOGT i Norge.
Høringssvaret sendes styret til behandling.

S-sak 78

Prosess for spørsmål om navneskifte
Som konsekvens av at IOGT International fra 1.januar 2020 har byttet navn til
Movendi International foreslår sentralstyremedlem Eivind Jahren at det utarbeides
en skisse til en inkluderende prosess i organisasjonen med sikte på at saken eventuelt
behandles i IOGTs landsmøtet i 2021.
• Vedtak om endring av navn til Movendi International presenteres i neste
nummer av Aksent.
• Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant IOGTs avdelinger,
medlemmer, frivillige og deltakere innen 1.mai. Administrasjonen utformer
et forslag til undersøkelse som sendes ut for innspill fra sentralstyret og som
vedtas av AU.
• Resultatet av undersøkelsen bearbeides av Eivind Jahren og fremmes som
sak for sentralstyret.
• Navn, identitet og kommunikasjon tematiseres i inspirasjonskonferansen –
med en ekstern innleder/ekspert, Movendis president presenterer navnet,
prosessen og erfaringer med nytt navn og det legges opp til samtale- og
ideverksted.
• Sentralstyret konkluderer om de vil gå videre med å fremme forslag til nytt
navn for LM 2021 i sentralstyremøtet i sept/oktober.

VEDTAK:

Forslaget til prosess vedtas

S-sak 79

Styring og ledelse i IOGT
Eivind Jahren har oversendt sentralstyret et forslag til en modell for styring og ledelse
i IOGT som kan medføre en vesentlig endring i organiseringen av IOGTs aktiviteter og
administrasjon/personale.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.

S-sak 82

Møtekalender 2020

VEDTAK:

Styremøter 1. halvår 2020 – 21. og 22 mars og 9. og 10. mai.

S-sak 83

Innspill til program for Inspirasjonskonferansen 2020
Spennende temaer og utforske kan være: Rusmidler og identitet. Avvik og normalitet.
Innledninger og aktiviteter som gir deltakerne til å bli kjent med IOGTs aktiviteter.

Men her er det åpent for gode forslag fra styret til både temaer, innledere og
metodikk.
Forslag fra staben:
§ Hvordan kan IOGT være en bærekraftig organisasjon
§ Grunnkurs i alkoholpolitikk
§ Grunnkurs i narkotikapolitikk
§ Organisasjonskurs for nye medlemmer
§ Kurs i Motiverende intervju
VEDTAK:

Administrasjonen skriver forslag til program basert på debatten i styret.

Jan Tore Evensen
Protokollfører

