S-protokoll 12 2019-2021 30.september 2020
Tid: 30.september kl. 2100 over Zoom
Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Katrine Engen, Pål Christian Roland, Eivind
Jahren, Per Arne Lillebø, Mirjeta Emini (ansattes repr), Karin G. Vilming (vara), Eddy Oretap (Juba),
Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm).
Forfall: Johannes Sandstad, Benjamin Selstø (Juvente)
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VEDTAK:

Protokollen godkjennes
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Låneopptak for Åsane fhs
IOGTs styre har mottatt brev fra styreleder i Åsane folkehøgskole, Helge Kolstad:
Kolstad skriver at:
Byggelån kr. 25 mill. konverteres snarest og slås sammen med eksisterende lån ca kr.
15 mill. Totalt 40 mill.
Det nye lånet har nedbetalingstid over 25 år. Renten er forhandlet til 2.78% med en
bindingstid på 5 år i hht vedtak i styret for Åsane folkehøgskole. Denne rentesatsen
fremkommer slik; fast nibor 0.78% påslag 2.05%.
Tilleggslån til dekning av konsulentutgifter, arkitekter, gebyrer, etc.
Det tas opp et tilleggslån til dekning av byggherres kostnader til av konsulentutgifter,
byggeledelse, arkitekter gebyrer etc.
Tilleggslån
kr.2.300.000.- pr. september
Refusjon av mva fra staten
kr.1.200.000.- pr. mars 2021,- betales inn
på lånet.
Restlån
kr. 1.100.000.- nedbetales over 25 år med
sammerentesats som hovedlånet, 2.78%.
I henhold til vedtak i AU-sak 20 2019-2021 inngikk IOGT avtale med Sparebanken
Vest om byggelån på 25 millioner kroner med pant i organisasjonens eiendommer på
Hylkjenestet.
IOGTs generalsekretær er av den oppfatning at tilleggslånet til dekning av byggherres
kostnader til konsulenutgifter, byggeledelse, arkitekter, gebyrer etc. går ut over de

fullmakter som allerede er gitt av IOGTs sentralstyre til låneopptak, og at det derfor
må fattes nytt vedtak i denne saken.
VEDTAK:

IOGT i Norge inngår avtale med Sparebanken Vest om et tilleggslån på kr. 2,3
millioner kroner til dekning av konsulentutgifter mm. Ved Åsane folkehøgskole.
Lånet forutsettes nedbetalt med kr. 1,2 millioner ved utbetaling av mva-refusjon
fra Staten mars 2021. Det delegeres til skolens styreleder og rektor å signere
låneavtalen.
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Møte med regionene
Neste sentralstyremøte 19. oktober er satt opp som et møte med regionene. 2
representanter fra hver region blir invitert. For de regionene som har leder i
sentralstyret er denne en av de to. Tema for møter ble diskutert, og
rekrutteringsarbeidet blir en hovedsak under møtet.

VEDTAK:

Tatt til orientering
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Veileder for smittevernstiltak
Styret i Region Vest har etterspurt en veileder for smittevernstiltak under aktiviteter
og kampanjer. Dette blir særlig viktig nå under Hvit jul-kampanjen i november og
desember. Det er ulike signaler i ulike steder i landet når det gjelder hvordan eller om
stands kan gjennomføres.

VEDTAK:

Administrasjonen utarbeider en veileder som sendes ut til alle enheter i
organisasjonen.

Jan Tore Evensen
Protokollfører

