S-protokoll 14 2019-2021 12. november 2020
Tid: 12.november kl. 1900-22 over Zoom
Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Katrine Engen, Eivind Jahren, Johannes Sandstad,
Mirjeta Emini (ansattes repr), Karin G. Vilming (vara), Benjamin Selstø (Juvente), Eddy Oretap (Juba),
Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm).
Linda Vismer fra IOGT-NTO (IOGTs svenske søsterorganisasjon) innleder i tilknytning til S-sak 140. 20
minutter + spørsmål
Forfall: Pål Christian Roland, Per Arne Lillebø
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PROTOKOLL
S-sak 136

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 137

Godkjenning av S-protokoll 13 2019-2021

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 138

AU-protokoll 15 2019-2021 tatt til etterretning

VEDTAK:

Protokollen tas til etterretning

S-sak 139

Generalsekretærs rapport
Rita Nilsen har sagt opp sin stilling som nasjonal faglig leder. Det går mot ansettelser
av regionkonsulenter i region sør og muligens region øst. Det nye lokalet i torggata
holder på å bli gjort i stand. Vi har vervet færre enn tidligere år, men har en ganske
god betalingsprosent på kontingenten. Det purres en gang til før jul. Over 100
frivillige har meldt til Hvit jul om å gjøre noe i kampanjen.

VEDTAK:

Rapporten tas til orientering
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Møtekultur og samarbeid i sentralstyret
Mirjeta Emini har stilet spørsmål til sentralstyret vedrørende ansattes representant
sin rolle i styret samt opplevelse av utfordrende miljø i sentralstyret. AU har
forberedt saken for styret ved å invitere innleder Linda Vismer fra IOGT-NTO til å
forelese om hvordan man kan avsløre hersketeknikker og deretter legge opp til en
samtale om hvordan vi kan legge til rette for et trygt diskusjons- og samtaleklima i
styret.

VEDTAK:

AU tar med seg innspillene som kom og kommer tilbake med tiltak til styret.
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Søknad til Helsedirektoratet om tilskudd til forebyggingsprogram
IOGTs stab tilknyttet forebyggingsprogrammet som mottar tilskudd fra
Helsedirektoratet har hatt et første møte der pågående prosjekter ble gjennomgått
for tilbakemeldinger på hva som bør videreføres og nye ideer som bør videreutvikles.
Styret ga tilbakemeldinger på tankene, og ble oppfordret til å sende inn forslag. Det
gjennomføres et møte hvor også styrerepresentantene blir invitert til.

VEDTAK:

IOGTs administrasjon jobber videre med søknaden til Helsedirektoratet på
bakgrunn av de innspill som ble gjort av sentralstyret.
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Medlemsundersøkelsen om navneendring
På oppdrag fra sentralstyret er det gjennomført en undersøkelse blant medlemmer,
medspillere, ansatte, deltakere og frivillige med spørsmål rundt eventuelt navnebytte
som følge av at IOGT International har endret navn til Movendi International fra
1.januar 2020. Det legges opp til en drøfting i sentralstyret om hvilken betydning
undersøkelsen skal tillegges med hensyn til om det skal igangsettes en ny
navneprosess i organisasjonen.

VEDTAK:

Undersøkelsen tas til etterretning. Det legges ikke frem noe forslag til
navneendring på landsmøtet i 2021
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Regnskap for IOGT i Norge per 1.november 2020

VEDTAK:

Regnskapet tas til orientering
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Budsjett for IOGT i Norge 2021

VEDTAK:

Budsjettet vedtas

Jan Tore Evensen
Protokollfører

