
 

 

PROTOKOLL 
Styremøte i IOGT Region Vest 

 
Møtetid: 7. november  2020 kl. 15.00 – 16.00 
Møtested: IOGT huset i Haugesund  
Tilstede: Eivind Jahren, leder 

Trine Dale, nestleder 
    Jan Erik Køhne, sekretær 
    Hans Petter Moen, økonomiansvarlig (deltok på Teams) 
 
  Forfall: Liv Ytrehus, styremedlem   
    Samtlige varamenn deltok ikke 
 
I forkant av styremøtet har regionstyret gjennomført et styreseminar samme sted som styremøtet. 

Programmet her var følgende:    
- 09-10  IOGT i dag – aktiviteter og utfordringer 
- 10-12  Region Vest i dag – hvor og hva er vi (regionsanalyse) 
- 12-13  Lunsj  
- 13-17  Frivillighet i IOGT (frivillighetstrategi, medlemsundersøkelse 
- 17-19  Konsulent i Region Vest 
Seminaret ble noe kortere enn annonsert og ble avsluttet omkring kl. 14.45  

 
 
 

Sak 9/20-21 Organisasjonsanalyse 
Leder har satt opp en organisasjonsanalyse for regionen.  Denne er sikkert ikke komplett så det 
foreligger et ansvar for styrer å komplettere denne, hvis mulig. 
Det er ønskelig med en avklaring omkring losjehuset på Tellnes som tilhører losje «Syskinringen» 
og situasjonen til denne avdelingen. 
 
Vedtak: Jan Erik konfererer med representant for losjen, Helge Fjell, om avdelingen og 

eiendommen. 
 Videre sender leder ut medlemslister for regionen sortert på kommune. Jan 

Erik vil prøve å finne mobilnumre til flest mulig av medlemmene hvor dette 
ikke er registrert. 

 

Sak 10/20-21 Hvit jul 
Styret snakket om hvit jul og om mulighetene for stands på kjøpesentre dette året på grunn av 
Koronasituasjonen i samfunnet. Det kan bli problemer av smittesituasjonen. 
Hvis situasjonen tilsier det, kan stands være aktuelt.  
Hans Petter arbeider med dette i samarbeid med Tor Johan Jensen som arbeider med å skaffe 
frivillige i Sør-Rogaland 
I område Karmsund-Sunnhordland arbeider Trine med å få til stands og har fått fire elever fra en 
ungdomsskole til å delta her.  
Trond Gjøvåg arbeider med muligheter for stands i Bergen, Voss og på Askøy. 



 
Vedtak: Styret et spent på hvordan Hvit jul aksjonen vil fungere i år. Det ønskes selvsagt 

rapport om gjennomførte aksjoner i hele regionen i den grad vi får vil noe.  
 
Sak 11/20-21 Regionkonsulent 
Eivind har lagt frem tanker omkring arbeidet med ansettelse av konsulent.  
Det er jo ønskelig at den økonomiske delen som gjelder konsulenten blir finansiert på flere måter. 
Her tenkes på midler fra region, fra IOGT sentralt, fra avdelinger, områder o.a i regionen som har 
økonomi til å gå inn i et spleiselag over f.eks. tre år. 
 
Vedtak: Styret kartlegger hvilke midler organisasjonsleddene i regionen kan bevilge. 

Eivind konfererer med Liv Ytrehus om det finnes midler i Sogn og Fjordane 
som kan være disponible til dette prosjektet. 
Det er i første omgang tenkt på en prosjektstilling i tre år  

 
Sak 12/20-21 Regnskapsførsel 
Leder informerte om at han har snakket med regnskapsføreren for IOGT Haugesund, Terje Fjeldheim, som 
er villig til å føre regnskapet for regionen. Han ønsker imidlertid ikke å foreta utbetalinger fra konto. 
Han nevner at han bruker regnskapsprogrammet Visma og dette vil koste regionen kr. 3.000.00 pr. år 
Økonomileder Hans Petter Moen ble spurt om å disponere kontoer og betale ut regninger. 
Det vil etter leders vurdering ikke bli noen stor godtgjørelse til regnskapsfører.  
Leder orienterte om at Trond Gjøvåg fører regnskapet frem til 31.12. og da også ordner med avslutning og at 
de valgte revisorene fra årsmøtet i august reviderer regnskapet  
 
Vedtak:  Styret vedtok at Terje Fjeldheim fører regionens regnskap og starter med dette 

1.1.2021 og at økonomileder ordner med utbetaling av regninger samt attesterer 
utbetalingene. 

  Ut fra at Trond Gjøvåg fører regnskapet til 31.12. attesterer Jan Erik Køhne de 
utbetalinger som måtte komme i løpet av året. 

   
Sak 13/20-21 Årsmøte 2021 
Styret vurdere tidsrom for årsmøtet 2021 og så for seg at det er mest aktuelt i april måned. 
Dette korte arbeidsåret vil være en forberedelse av arbeidet som skal videreføres i regionen. 
 
Vedtak: Styret vedtok å satse på at årsmøtet gjennomføres i slutten av april.  

Sted bestemmes senere. 
Leder tar kontakt med valgnemnda og informerer om vedtaket, 

 
 
Sak 14/20-21 Neste styremøte 
 
Vedtak: Neste styremøte vil bli på Teams og det tenkes på enten 13. eller 15. desember 

som aktuelle datoer. 
 
 
 
Jan Erik Køhne  
(sekretær) 
 



 
 
 
 
 
 
 


