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Protokoll
S-sak 157

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 158

Godkjenning av S-protokoll 15 og 16 2019-2021

VEDTAK:

S-protokoll 15 og 16 godkjennes

S-sak 159

Generalsekretærs rapport
Leder for frivilligsentral Nord-Karmøy skal ut i svangerskapspermisjon. Vikariat for
stillingen vil bli utlyst. Pga smittesituasjonen I Oslo er alle tilbake på hjemmekontor.
Vi fortsetter med webinarer på mandager. Evaluering av Hvit jul-kampanjen er i gang.
Det har også ført til at 5 frivillige meldte seg inn som medlemmer.

VEDTAK:

Tatt til orientering
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Medlems- og vervestatistikk for 2020
Vi endte i 2020 på 2416 betalende medlemmer. Det er en nedgang fra året før
hovedsakelig pga et dårlig verveår mye pga smittesituasjonen. Det ble vervet 98 nye
medlemmer i 2020.

VEDTAK:

Tatt til orientering
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Handlingsplan 2021/Kommunikasjonsplan 2021
Tiltaksplanen, som er en operasjonalisering av IOGTs landsmøtevedtatte arbeidsplan,
ble gjennomgått. Det har også blitt utviklet en kommunikasjonsplan for 2021 med
utgangspunkt i arbeidsplanen.

VEDTAK:

Tiltaksplanen vedtas med de endringer som foreligger. Forslaget til
kommunikasjonsplan godkjennes slik det foreligger per i dag. Administrasjonen gis
fullmakt til å utvikle planen videre i tråd med de føringene som fremkom under
møtet.

S-sak 162

Utlysning av stilling som kommunikasjonsrådgiver
IOGT har en ambisiøs arbeidsplan og store ambisjoner for kommunikasjonsarbeidet,
men mangler en dedikert ressurs til å bistå arbeidet etter at stillingen har stått vakant
i et år. Administrasjonen foreslår derfor at det utlyses en stilling som
kommunikasjonsrådgiver.
Det er dekning for en stilling i IOGTs budsjett for 2021 og avsatt midler til dette.

VEDTAK:

Det utlyses en 100 prosent stilling som kommunikasjonsrådgiver for IOGT i Norge
med foreslåtte funksjonsbeskrivelse. Innstillingsutvalget består av leder,
generalsekretær og Jan Tore Evensen.
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Prosess for utforming av nytt rehabiliteringsprogram
IOGT har i flere år drevet Sammen-sentra som er et lavterskeltilbud for rusavhengige,
hvor vi i tillegg til å være opptatt av skadereduksjon, helse og verdighet for de som
lever i aktiv rus, har et stort fokus på motivasjonsarbeid for rusfrihet og – reduksjon.
Som et resultat av dette har vi de siste årene jobbet mye med hvordan rusavhengige
kan ta et skritt videre for å komme ut av rustilværelsen. Ved å hjelpe en
rusmiddelmisbruker ut av et destruktivt liv, hjelper vi minimum 4 nærstående, også
barn som de mest skadelidende. Vi har de siste årene brukt mestring- og
motivasjonsprogrammet ANTA. Siden vi ikke lenger kan bruke dette har vi sett på
muligheten for å utvikle IOGTs eget program for rusavhengige og har foreslått
følgende mandag:
Utvikle et lærings- og mestringsprogram tilpasset mennesker med
avhengighetsutfordringer og pårørende. Avhengighetsutfordringer i denne
sammenheng kan være rusmidler, men også andre avhengigheter som trening,
«gaming», spilling, shopping m.m.
Målsettingen for kurset skal være å gi deltakerne selvinnsikt – innsikt i eget
sykdomsbilde, å skape et felleskap, å så noen «frø» for tanken om et rusfritt liv, å
skape motivasjon til endring/hjelpe mennesker til endring i eget liv, å dele kunnskap.
Programmet skal være basert på anerkjent profesjonell kunnskap om avhengighet
samt brukererfaring.

Programmet må bygges opp slik at det kan gjennomføres som 1 ukes kurs og må
også kunne tilbys innsatte i fengsel. Selvstyrte refleksjonsgrupper opprettes etter
kurs. Kursene skal ledes av kursholdere med erfaringsbakgrunn. Det må utarbeides
kurskompendie inkl. arbeidsbok samt annet kursmateriale.
Det settes ned en referansegruppe og en arbeidsgruppe bestående av ansatte i
programmet og relevante fagpersoner. Sentralstyret er styringsgruppe.
VEDTAK:

IOGT i Norge utvikler et eget lærings- og mestringsprogram for mennesker med rusog andre avhengigheter i tråd med foreslått mandat for arbeidet. Arbeidsgruppen
består av følgende medlemmer: Lise Holm, Mona Svartås, Tanmaya Jørgensen, Lars
Rein, Grethe Reinhardtsen og Eivind Jahren (sekretær for gruppen). Sentralstyret er
styringsgruppe for prosjektet. Gruppen supplerer seg selv ved behov.
Arbeidsgruppen og sentralstyret innhenter personer med faglig kompetanse til å
bistå dem i arbeidet der de selv ser behov for dette.
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Rekruttering av rektor ved Åsane folkehøgskole
Styreleder ved Åsane fhs, Helge Kolstad, innledet vedrørende behov for igangsettelse
av rekrutteringsprosess av ny rektor for skolen. Dagens rektor har varslet at han
tenker å fratre i løpet av året, og det er ønskelig at det kan bli en overgangsperiode.
Ledelsen av IOGTs folkehøyskole er en veldig viktig sak for IOGT. Organisasjonen må
spille en hovedrolle i arbeidet med å rekruttere en ny leder.

VEDTAK:

Det nedsettes et utvalg bestående av IOGTs styreleder og generalsekretær, Åsane
fhs styreleder samt Eivind Jahren og Pål Christian Roland. Styreleder er leder for
utvalget. Utvalgets mandat er å foreslå kravspesifikasjoner for ny rektor som skal
godkjennes av styrene for IOGT og Åsane, samt å igangsette rekruttering av ny
rektor i tråd med disse.
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Gave til Forut i anledning 40-årsjubileet
Styreleder foreslår at de tre eierorganisasjonene går sammen om en gave på kr.
100 000 som overrekkes Forut på jubileumsdagen.

VEDTAK:

IOGT går i dialog med de to andre eierorganisasjonene om gå sammen om en gave
på kr. 100 000 til Forut i anledning vårt 40-årsjubileum. IOGT er innstilt på å bidra
med brorparten av summen.
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Møteplan for sentralstyret 2021
Det sendes ut en Doodle-lenke der sentralstyret bes gi tilbakemelding på om de kan
stille i møte de foreslåtte datoer frem til landsmøtet 20.-22. august 2021. Styreleder
vil foreslå en møteplan med utgangspunkt i dette.

VEDTAK:

Tatt til etterretning

Jan Tore Evensen
Protokollfører

