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PROTOKOLL
AU-sak 45
Godkjenning av innkalling og dagsorden
VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes
AU-sak 46
Godkjenning av AU-protokoll 8 2019-2021
VEDTAK: AU-protokollen godkjennes
AU-sak 47

Program for fellesmøtet 25.januar
De administrative lederne i Juba, Juvente, IOGT og Forut har utarbeidet førlgende
program for det felles styreseminaret 25.januar:

Utkast til program for styreseminar lørdag 25.januar 2019

09.00 – velkommen – presentasjon av deltakere og dagens program
09.15 - Tema 1 – psykisk helse – hvordan arbeider vi med dette? Alle innleder med 15 minutter
hver om sitt arbeid, deretter felles runde med spørsmål og refleksjon.
(Ønsket resultat: Økt forståelse og innsikt til hverandres arbeid og hvordan vi kan
lære av hverandre og framsnakke hverandre.)
10.15.-10.30: Pause, kaffe
10.30-11.00: Arbeid i grupper på vers av organisasjonene: Se hvordan den nye læringsplanen for
skoleverket gir muligheter for oss og våre målgrupper. Kan metodikk hos
eierorganisasjonene være nyttig for FORUTs partnerorganisasjoner og vice versa?
11.00 - 11.15: Oppsummering i plenum
11.15 – 12.00: Lunsj
12.00 – Internasjonalt engasjement i alkohol- og narkotikapolitikk.
Hvilke organisasjonsmessige sammenhenger står vi(?) og hvordan jobber vi? Hvilke strategier vi
kan legge for arbeidet fremover?
•
Movendi International
•
FORUT, GAPA og DPF (Drug Policy Future)
Aktuell tematikk for begge:
• Eurocare
• Vienna NGO Committee on Drugs
• Kommende arrangementer (blant annet GAPC)
30 minutter hver til presentasjon. Felles spørsmål og refleksjon. Hva kan være gode
og viktige satsingsområder fremover?

(Ønsket resultat: Kunnskap om hvordan vi jobber og om strategiske utfordringer
fremover og om hvordan vi kan utvikle arbeidet videre. Hvordan kan organisasjonene
bidra i det internasjonale påvirkningsarbeidet? )
13.00 – 13.30: Arbeid i grupper (de samme som over): Hvordan vi kan bidra som organisasjoner
for å få større gjennomslag på den internasjonale arenaen
13.30 - 14.00: Oppsummering i plenum og avslutning
VEDTAK: Programmet tas til orientering
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Deltakere fra IOGT på GAPC 2020 i Dublin
Generalsekretær har sendt ut forespørsel til IOGTs styre og til administrasjonen med
tilbud om å melde sin interesse for å delta under GAPC 2020 i Dublin i mars. Ett
styremedlem og 5 ansatte har meldt sin interesse. Generalsekretær foreslår at alle 6
kan delta da seminaret har gode innledere og kan gi relevant politisk oppdatering.
Det er dekning i budsjettet for 2020 til deltakelse for alle seks.
VEDTAK: IOGT i Norge dekker reise og opphold for 6 deltakere til GAPC 2020 i Dublin.
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Prosess for spørsmål om navneskifte. Sak til sentralstyret fra E. Jahren
Som konsekvens av at IOGT International fra 1.januar 2020 har byttet navn til
Movendi International foreslår Jahren at det utarbeidet en skisse til en inkluderende
prosess i organisasjonen med sikte på at saken behandles i IOGTs landsmøtet i 2021.
Forslag til vedtak: Administrasjonen utformer et forslag til prosess som fremmes for sentralstyrets
neste møte.
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Styring og ledelse i IOGT. Sak til sentralstyret fra E. Jahren
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: AU ber Jahren redegjøre for forslaget i neste styremøtet og fremmer forslag for
sentralstyret om at administrasjonen gis i oppdrag å utrede forslaget.
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Aktuelle saker til neste sentralstyremøte
 Konstituering av nestleder
 Konstituering av AU
 Oppnevning til verv til erstatning for Dahl Svendsen
 Regnskap 2019
 Budsjett 2020
 Verving
 Rusreformen - IOGTs strategi
 Høringer Actis sine plattformer
 Nominasjon til Actis styre
 Formell nedleggelse av Sagatun og Flekkefjord
 Søknader om tilskudd til administrasjonstilskudd fra IOGTs
frivilligsentraler.
 I tillegg må vi ha generalforsamling i Søskenlys stiftelse
 Stilling i region Midt
 Møtekalender
 Innspill til program til inspirasjonskonferansen

