Protokoll sentralstyremøte 7 2019-2021 19.mars 2020
Sted: Nettmøte over Teams
Tid: Torsdag 19.mars kl. 1700-2115
Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Katrine Engen, Pål Christian Roland, Eivind
Jahren, Johannes Sandstad, Per Arne Lillebø, Mirjeta Emini (ansattes repr), Karin G. Vilming (vara),
Sondre Emil Sandal (Juvente), Eddy Oretip (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen
(adm). Helge Kolstad og Bjørn Berentsen deltok under S-sak 71
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Protokoll:
S-sak 82

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 83

Godkjenning av S-protokoll 6 2019-2021

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 84

AU-protokoll 10 2019-2021 til etterretning

VEDTAK:

Protokollen tas til etterretning

S-sak 85

Generalsekretærs rapport

Vi har ansatt ny fagsjef for det sosiale arbeidet, Grethe Reinhardtsen, Hun startet.
opp 7.mars. Eirin Skoland er midlertidig ansatt som prosjektkorrdinator i Sterk&Klar.
VEDTAK:

Generalsekretærs rapport tas til orientering

S-sak 86

IOGTs håndtering av Corona-virus situasjonen
Det meste av IOGTs utadrettede virksomhet som omhandler direkte kontakt med
mennesker er nå avlyst, stengt, utsatt eller sterkt begrenset. Sammen-sentre har
stengt, men noen deler ut mat. Møteplassen har bare møter med enkeltpersoner, de
aller fleste aktiviteter og møter i IOGT-regi er avlyst eller utsatt. Veldig mange ansatte
skal fremover være i jobb fra hjemmekontor og karantene. Sentralkontoret er stort
sett bemannet av Erik Svartås Pedersen.
Åsane fhs, i likhet med alle andre skoler, står tom for elever. Skoleledelsen har hatt
mye jobb med å få til hjemreise for to av linjene. Foreløpig er elevene sendt hjem til
etter påske.
Alle ansatte holdes løpende orientert om situasjonen og om hvilke tiltak IOGT
vurderer og hvilke rettigheter og plikter de har. Actis har vært i kontakt med
Helsedirektoratet som uttykker forståelse for at det ikke vil være mulig å
gjennomføre alle planlagte aktiviteter. Vi håper foreløpig å unngå permitteringer i og
med at finansieringen av våre stillinger i hovedsak er finansiert av offentlige tilskudd

VEDTAK:

Tas til orientering

S-sak 87

Opprop mot rusreformen
IOGT i Norge jobber med å ferdigstille høringssvaret vedrørende rusreformen. Det
samarbeides nå med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og FMR om å utforme en
kampanje for å mobilisere foreldre og voksne med ansvar for barn og unge til å støtte
et opprop mot rusreformen. Det gjenstår siste finpuss på dette, samt å hente inn
flere organisasasjoner som kan stå bak kampanjen, talspersoner for kampanjen, samt
en strategi for å få dett ut i sosiale medier.

VEDTAK:

IOGTs sentralstyret godkjenner oppropet/kampanjen og gir administrasjonen
fullmakt til å omdisponere midler i IOGTs budsjett til finansiering av kampanjen.
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Prioriteringer for verving 2020
Det er avsatt kr. 700 000 i IOGTs budsjett til verving i 2020. Region Nord, Vest og Øst
har ikke søkt om midler til konsulent i 2020. Det er likevel sannsynlig at flere av
regionene vil se mulighet for å gjøre vervetiltak dersom de presenteres for
muligheten til å søke midler fa sentralleddet. Dette vil være særlig viktig for regioner
med liten egenkapital.

VEDTAK:

Regionene oppfordres til å sende søknad til sentralstyret om tilskudd til vervetiltak
for 2020 innen 14.april. Søknaden skal inneholde budsjett (inklusive
egenfinansiering) og vervestrategi og målformulering.
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Regionkonsulent i region Midt-Norge
Region Midt-Norge søker om tilskudd fra IOGT i Norge på kr. 400 000 for å frikjøp av
en aktuell medarbeider i 30 % fra hennes stilling i Ørsta kommune. Sentralleddet har
avsatt kr. 700 000 til verving og det er rimelig at region Midt med sin enorme
verveinnsats tildeles en relativt stor andel av potten. Det er samtidig rimelig at det
også er penger igjen til fordeling til andre regioner. Region Midt har også en god
egenkapital.

VEDTAK:

IOGT i Norge dekker lønn og sosiale utgifter for den aktuelle medarbeider i 30 %
stilling i ett år fra 1.august 2020. Vedkommende ansettes i en stiling som
regionkonsulent i IOGT i Norge, og opprettholder samme lønnsplassering som den
hun har i Ørsta kommune. Regionen dekker de øvrige kostnadene tilknyttet
stillingen og aktiviteter med egne midler. For arbeidsoppgaver og styring vises det
til regionens stillingsbeskrivelse.
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Administrasjonsgebyr – forslag fra region Midt-Norge
Størrelsen på administrasjonsgebyret ble omtalt ved budsjettbehandlingen i forrige
sentralstyremøte og budsjettet ble enstemmig vedtatt. Region Midt har anmodet
sentralstyret om å drøfte saken på nytt. Au er positive til en ny diskusjon rundt nivået
på dette tilskuddet, men anser at administrasjonen trenger noe tid for å forberede et
saksunderlag samt forslag til revidert budsjett.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste sentralstyremøtet der den settes på dagsorden som en sak
om administrasjonsgebyr for all IOGTs virksomhet med forslag til revidert budsjett.
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Fastsettelse av IOGTs regnskap 2019
Regnskapet er enda ikke ferdigstilt selv om det er i sluttfasen. Vi har fått en utsettelse
frem til 1.mai for rapportering til Helsedirektoratet.

VEDTAK:

Tatt til orientering. Regnskapet fastsettes i neste sentralstyremøte.
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Omdanning av til aksjeselskap Åsane Folkehøgskole
På oppdrag av IOGTs sentralstyre og i dialog med IOGTs generalsekretær, Åsane fhs
sin rektor samt revisor for begge enhetene har Deloitte utarbeidet et memo der de
har gjennomgått alle relevante aspekter ved en omdanning av skolen til et AS og der
konklusjonen er at dette anbefales og lar seg gjennomføre. En forutsetning for den
planlagte omdanningen at Sparebanken Vest og eventuelle andre kreditorer vil
akseptere nye Åsane Folkehøgskole AS som skyldner. Generalsekretær er i dialog
med IOGTs kontaktperson i Sparebanken Vest, som har gitt positive signaler på at
banken vil kunne akseptere AS-et som skyldner. Hun tar imidlertid forbehold om en
mer grundig vurdering av saken.

VEDTAK:

Det arbeides videre med saken. Endelig vedtak utsettes til neste møte.
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Status innsamling til Åsane fhs

Ifølge rektor for Åsane fhs har det nå kommet inn rundt kr. 600 000.
VEDTAK:

Tatt til orientering

S-sak 73

Frikjøp fra KLP-avtalen for Stiftelsen Haugesundprosjektet
Sentralstyret er tidligere informert om at det etter ønske og vedtak i stiftelsesstyret
arbeides med å avvikle Stiftelsen Haugesundsprosjektet mot rus, vold og kriminalitet
og at IOGT i Norge overtar ansvaret for driften. IOGT i Norge har i praksis hatt det
overordnede ansvaret for driften siden 2916 da vi overtok arbeidsgiveransvaret for
de tre ansatte ved senteret, samt at tilskuddet fra Helsedirektoratet tildeles gjennom
IOGT i en samlet pott til hele vårt Sammen-arbeid.
Før vi overtok ansettelsesforholdene var stiftelsen medlem av KLP og vi betaler
derfor årlige justeringspremier for tidligere ansatte. IOGT har to alternativer i
overtakelsen: Å fortsette å betale de årlige premiene eller å frikjøpe organisasjonen
fra avtalen gjennom sikringsordningen, noe som er prissatt til kr. 667 137.
Administrasjonen anbefaler at IOGT frikjøper seg fra ordningen og at summen legges
i balansen som en fordring til Sammen Haugesund som nedbetaler dette over med et
årlig beløp tilsvarende premienivået i dag.

VEDTAK:

IOGT i Norge innbetaler et avviklingstilskudd for å dekke fremtidige
reguleringsansvar og bruttogaranti for ansatte som har pensjonsavtale gjennom
KLP. Kostnaden føres som en fordring i balansen og nedbetales årlig over Sammen
Haugesund sitt budsjett.

Jan Tore Evensen
Protokollfører

