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Godkjenning av salg av IOGT-huset på Gjøvik, Gnr 62: Bnr 399 GJØVIK KOMMUNE
Vedlegg til saken: Verdivurdering IOGT-huset på Gjøvik
Sentralstyret godkjente i S-sak 132 2019-2021 igangsetting av salg av IOGT-huset på
Gjøvik som eies av Losje Vårsol på Gjøvik. De har vært innhentet verdivurdering fra
Taksgruppen, og den ble fastsatt til kr. 3,1 millioner. Avdelingen har benyttet
eiendomsmeglerselskapet Remax og huset har vært annonsert for salg i tillegg til at
lokalmedia har omtalt at huset er for salg. Losje Vårsol har kommunisert at de
ønsker en kjøper som bevarer huset og at de ønsker å kunne benytte huset videre til
IOGT-aktivitet. I følge leder for Vårsol, mottok avdelingen et øverste bud på kr. 3,5
millioner av en utbygger, men ønsker å selge til Sentrumskirken som har budt kr. 3,1
millioner mot at lokalene kan benyttes vederlagsfritt av IOGT. Avtale om bruksrett er
enda under forhandling, men avdelingens leder, Kirsten Tangen, signaliserer at den
vil kunne ha en relativt lang tidshorisont og gjelde for IOGT-aktiviteter.

VEDTAK:

IOGT i Norge godkjenner salget av IOGT-huset på Gjøvik, Gnr 62: Bnr 399 GJØVIK
KOMMUNE til Sentrumskirken for kr. 3,1 millioner pluss omkostninger. Avdelingen
oppfordres til å plassere salgssummen i Sober Kapital AS.

S-sak 156

Tid og sted for IOGTs landsmøte 2021
Landsmøtet 2021 er tidligere fastsatt til helgen 28.-30.mai, men styret ønsket å
vurdere senere helger for å øke sannsynligheten for at deltakere av hensyn til
Korona-smitte kan og tør å reise til Åsane. Økte smittetall, tilrådinger fra regjeringen
om å unngå planlegging av utenlandstur i sommerferien og lang tidshorisont både for
vaksinering og for at vaksinen beskytter tilstrekkelig (6 uker etter første dose) tilsier
at fysisk møteaktivitet i vårhalvåret er usikkert. Rektor har nå åpnet for at IOGT kan
møtes på skolen helgen 20.-22.august 2021 Dette er siste helgen av Arendalsuka,
men administrasjonen tilrår likevel at organisasjonen prioriterer å legge landsmøtet
til denne helgen da vi med relativt stor sannsynlighet kan regne med å få til et fysisk
landsmøte.

VEDTAK:

IOGT-landsmøtet 2021 legges til Åsane folkehøgskole 20-22.august.

