S-protokoll 13 2019-2021 19.oktober 2020
Tid: 19.oktober kl. 2000-2100 over Zoom
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),
Benjamin Selstø (Juvente), Eddy Oretap (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm) (ikke S-135), Jan Tore
Evensen (adm) (ikke S-135).
I tilknytning til møtet ble det også holdt et møte med regionene. Se eget protokoll for dette.
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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av S-protokoll 12 2019-2021
Generalsekretærs rapport
Godkjenning av salg av IOGT-huset til Losje Vårsol på Gjøvik
Godkjenning av avvikling av omdanning av stiftelse «Hjørdis og Gunnar Nilsen…»
Søknad fra region Midt-Norge om tilskudd til konferanse
Arbeidsmiljøundersøkelse (Se B-protokoll)

PROTOKOLL
S-sak 129

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 130

Godkjenning av S-protokoll 12 2019-2021

VEDTAK:

Protokollen godkjennes med de merknadene som kom i møtet.

S-sak 131

Generalsekretærs rapport
Generalsekretær gikk gjennom personalsituasjonen. Det er to interessenter som kan
være interessert i å kjøpe Solhaug landsted, men ingenting er avgjort ennå.
IOGT har webinarer hver mandag kl. 18.00. Styret gikk gjennom temaer fremover. Vi
tar sikte på å presentere Åsane folkehøgskole på et webinar, og det kom forslag om å
bruke temaer fra arbeidet rundt i landet på webinarene.

VEDTAK:

Rapporten tas til orientering

S-sak 132

Godkjenning av salg av IOGT-huset til Losje Vårsol på Gjøvik
Kirsten Tangen har formidlet følgende
«På medlemsmøtet vårt sist søndag 27. september ble det vedtak om å starte
salgsprosessen. Vi har allerede vært i kontakt med lokal megler som da vil sette i
gang så snart han får klarsignal fra oss. Vil derfor gjerne vite om det er noe som tilsier
at vi IKKE kan sette i gang – og dette må vi få avklart nokså omgående. Håper derfor
på et svar i løpet av dagen i dag om hvordan prosedyren for en slik prosess er i
henhold til IOGTs lovverk.
Vedtaket i nevnte medlemsmøte var enstemmig.

Generalsekretær formidlet at det i henhold til IOGTs lovverk på innhentes uttalelse
fra regionens styre. Regionleder i Øst, Espen Dahl Svendsen, har formidlet følgende:
Styret i IOGT Region Øst-Norge har behandlet denne saken og gjort følgende vedtak:
«Styret i IOGT Region Øst-Norge ser at det er et problem for Losje Vårsol å fortsatt
forvalte lokalet og har ingen innvendinger til at det blir solgt.»
VEDTAK:

Sentralstyret godkjenner igangsetting av salg av Losje Vårsols lokale på Gjøvik, og
minner samtidig om at kjøper, salgssum og salget må godkjennes av sentralstyret.

S-sak 133

Godkjenning av avvikling av omdanning av stiftelse «Hjørdis og Gunnar Nilsens…»
Leder i IOGT Ledestjernen, Turid Folkestad, har redegjort for ønsket om omdannelse.
Stiftelsen ble opprettet av midler, 1 million kroner, gitt av Gunnar Nilsen. En utlysning
en gang i året inviterer organisasjoner som driver et frivillig arbeid for barn og
ungdom i et rusfritt miljø til å søke om midler til konkrete tiltak. Det kan ikke søkes
om midler til drift. Det er i utgangspunktet bare organisasjoner i Fredrikstad som kan
søke, men det har blitt gjort unntak for IOGTs juniorforbund, nå Juba, når de har søkt
om midler til aktiviteter i forbindelse med de leirene som har blitt holdt i Østfold.
Nilsens håp var naturligvis at det skulle være IOGT-aktivitet for barn og ungdom i
Fredrikstad som kunne søke.
Vår styrerepresentant i stiftelsen, Turid Folkestad støtter en omdanning av stiftelsen
siden det ikke har vært noe barne eller ungdomsaktivitet i IOGT-regi i Fredrikstad på
mange år. Det er heller ikke noen stor avkastning fra stiftelsesmidlene. Hun støtter
også at midlene går til å støtte arbeidet på Hjørgunn gård, som i sin tid ble kjøpt av
Nilsen og gitt til Norske kvinners sanitetsforening i Østfold.
IOGT har mottatt en henvendelse fra Advokat Per Sannerud som redegjør for årsaken
til ønsket om avvikling av stiftelsen og som anmoder om at IOGT i Norge samtykker i
avviklingen.

VEDTAK:

IOGT i Norge samtykker til at stiftelsen «Hjørdis og Gunnar Nilsens stiftelse til
fremme av arbeid for ungdom» avvikles.

S-sak 134

Søknad fra region Midt-Norge om tilskudd til konferanse
Sentralstyret har mottatt følgende henvendelse fra styret i Region Midt-Norge:
Søknad om stønad til seminar
Region Midt-Norge har kvar haust dei siste seks åra arrangert inspirasjonsseminar.
Dei to fyrste samlingane på Scandic Hell, Værnes og dei 4 siste på Scandic Parken,
Ålesund. Desse samlingane har hatt vel 50 deltakarar og har vore til stor inspirasjon
for IOGT-aktive i regionen. Seminara har hatt eit fagleg godt og variert program. Det
har fått god omtale i media og såleis markedsført IOGT på ei god måte.
Vi har no planlagt ei liknande samling den 20. november i år. Desse samlingane har
vore eit stort økonomisk løft for regionen, som ikkje har mykje pengar å rutte med.
Kostnadene med samlinga i år vil truleg bli noko over 100 000 kroner. Vi søker derfor
IOGT Norge om eit tilskot på 70 000 kr.

Det er midler avsatt i budsjettet til rekruttering som kan omprioriteres til dette
formålet. Det burde i 2020 også være rom for et slikt tilskudd gitt at det nasjonale
seminaret ikke ble avholdt som et fysisk møte.
VEDTAK:

Sentralstyret innvilger et tilskudd på kr. 70 000 til region Midt sitt
inspirasjonsseminar.

S-sak 135

Arbeidsmiljøundersøkelse

Jan Tore Evensen
Protokollfører

