S-protokoll 18 2019-2021 15.mars 2021
Tid/sted: kl. 1900-2200 på Zoom:
Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Katrine Engen (ikke S-167 – 170), Pål Christian
Roland, Eivind Jahren, Per Arne Lillebø, Frankeh Yaya Colley (ansattes repr.), Karin G. Vilming (vara),
Benjamin Selstø (Juvente), Eddy Oretap (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm.), Jan Tore Evensen
(adm.), Helge Kolstad (styreleder Åsane) (S-sak 171)
Forfall: Johannes Sandstad
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S-sak 167

Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 168

Godkjenning av S-protokoll 17 2019-2021

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

S-sak 169

AU-protokollene 17, 18 og 19 til etterretning

VEDTAK:

Protokollene tas til etterretning

S-sak 170

Generalsekretærs rapport
Daglig leder på Sammen Sandefjord slutter for å gå over i annen stilling. IOGT er i
kontakt med kommunen for å flytte arbeidet til et mer egnet lokale. Ansettelse av ny
daglig leder avventes til dette er på plass. Meena Gobalek er ansatt som ny
prosjektleder i Sterk&klar. Nils Johan Garnes er tilbake som politisk rådgiver i 60 %stilling etter at FORUT ikke fikk midler til å fortsette Oljefondet-kampanjen. Marianne
Kvarme er ansatt som vikar på Sammen Grimstad i 50 prosent stilling, og Alf Dale

Vold er ansatt som vikar på frivilligsentralen på Nord-Karmøy mens daglig leder har
svangerskapspermisjon. Hjørdis Almelid er ansatt som regionkonsulent i Midt-Norge i
en 30 %-stilling.
Mye av arbeidet handler ellers akkurat nå om foreldreoppropet og arbeidet for å få
en bedre rusreform.
VEDTAK:

Tatt til orientering
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Rekruttering av ny rektor ved Åsane folkehøgskole
Styreleder ved skolen, Helge Kolstad deltok under behandling av saken.
Bjørn Berentsen har meddelt at han vil fratre sin stilling som rektor ved skolen og gå
av med pensjon fra 31.12.21. Skolens styre har igangsatt arbeide med å rekruttere ny
rektor. Herunder er det etablert et rådgivende utvalg med representasjon fra IOGT,
samt skolens styre og ansatte.
Etter drøftinger i IOGTs sentralstyre og i styret for Åsane folkehøgskole vil
utlysningstekst og rekrutteringsprosedyre bli fastsatt innen midten av april.
Rådgivende utvalg tar stilling til hvem som bør innkalles til intervju, og hvem som
foretar intervjuene. Intervjuutvalget avgir innstilling som fremlegges for IOGTs
sentralstyre for uttalelse før skolens styre ansetter ny rektor.
Det er ønskelig å legge til rette for at ny rektor kan tiltre før Bjørn Berentsen fratrer.

VEDTAK:
1. Forslaget til utlysningstekst vedtas med de endringer som sentralstyret ønsket. Den som
ansettes må oppfylle IOGTs medlemskriterier.
2. Rådgivende utvalg får fullmakt til å ferdigstille utlysningsteksten og sørge for at stillingen
lyses ut så fort som mulig. Om mulig lyses stillingen ut med søknadsfrist 1. mai.
3. Rådgivende utvalg beslutter endelig prosedyre for gjennomføring av intervjuer.
4. Rådgivende utvalg sørger for at det fremlegges innstilling til ansettelse av rektor for IOGTs
sentralstyre. Sentralstyret avgir innstilling for Åsane folkehøgskoles styre som ansetter
rektor.
5. Det avsettes midler opptil 100.000.- i IOGTs budsjett til rekrutteringsprosessen.

S-sak 172

Landsmøtepapirer og landsmøteseminar
Landsmøtet er nå berammet til 20.-22.august på Åsane. Det innebærer at frist for
innsendelse av forslag til landsmøtet er satt til 20.april. IOGTs regionale og lokale
ledd har nå mottatt oversikt over antall delegater de har rett til å stille.
I sentralstyremøtet 26.april legges det opp til behandling av landmøtepapirene. Det
er berammet tid til arbeid med arbeidsplan i forkant av dette.
Dersom møtet likevel må gjennomføres digitalt, bør dette avgjøres av styret innen
utgangen av mai.

VEDTAK:

Administrasjonen jobber videre med utarbeidelse av landsmøtepapirer og
landsmøteseminar på bakgrunn av innspill fra sentralstyret.
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Arbeid med arbeidsplan for neste landsmøteperiode
Sentralstyret ønsker en mer involverende arbeidsform for utarbeidelse av IOGTs
arbeidsplan for neste landsmøteperiode. Administrasjonen foreslår derfor at det
arrangeres en felles workshop for stab og styre. Dette legges til en 2,5 timers
kveldsøkt torsdag 15.april fra 1900-2130.

VEDTAK:

Administrasjonen tilrettelegger for en workshop for styre og administrasjon for
utarbeidelse av arbeidsplan 2022-2023 15.april kl. 1900-2130.
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Møteplan for sentralstyret 2021
15.april: Workshop arbeidsplan kl. 1900-2130
26.april: Sentralstyremøte kl. 1800-2200
31.mai: Sentralstyremøte kl. 1800-2200 (1,5 timer som fellesmøte med regionene)
19.august (på Åsane). Tidspunkt bestemmes senere

VEDTAK:

Tatt til orientering
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Oppnevning av representanter til Foruts årsmøte 29.april kl. 1700
IOGT kan stille med 5 representanter til Foruts årsmøte (Juba og Juvente har også
fem representanter hver).

VEDTAK:

AU oppnevner delegater.
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Oppnevning av representant til Eurocares generalforsamling 3.juni kl. 10-15

VEDTAK:

Karin Vilming oppnevnes som IOGTs representant til Eurocares generalforsamling.
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Salg av IOGT-huset til Losje Vonheim i Sandane i Nordfjord
IOGT i Norge har mottatt en henvendelse fra IOGT-medlem Sverre Folkestad
vedrørende tidligere vedtak i AU-63 2019-2021 om salg av Losjehuset i Sandane:
IOGT beholder eierskapet til tomten tilhørende Losjehuset på Sandane i Nordfjord
med klausul om at IOGT skal ha sin andel av verdien av tomten dersom denne
selges eller overføres til annen eier. Losjehuset selges til «Husstyret for Vonheim»
for kr. 1
I ettertid har "Husstyret for Vonheim" arbeidd med å få avklaring når det gjeld den
andre eigaren til tomt og hus, Sandane ungdomslag. Sidan også det laget er nedlagt
har det teke noko tid å få avklara tidspunkt for nedlegging, ansvarsforhold, tilhøvet
til sentralleddet Norges Bygdeungdomslag med meir.
Husstyret har informert Folkestad om at ein no er klar til å skrive skjøte. Husstyret
har i den samanheng søkt hjelp hos advokaten til Norges Bygdeungdomslag. Han har
gjort merksam på at formuleringa i IOGTs vedtak om at ein beheld eigarskapen til
tomta kan vere problematisk. Det er snakk om ein eigedom som består av ein
grunneigedom og eit bygg med eitt enkelt gards og bruksnummer. Tomta og
bygningen er ikkje to ulike ting som kan overdragast kvar for seg.
Folkestad foreslår derfor at både losje og ungdomslag overfører eigedommen med
både tomt og bygning til Husstyret, og at det i skjøtet blir skrive inn ein klausul om at

IOGT skal ha sin del av verdien av tomta om denne blir selt eller overført til andre, slik
det står i dykkar vedtak: «Slik eg har oppfatta det, vil ei slik ordning vere i samsvar
med intensjonen i dykkar vedtak. Poenget dykkar er vel å sikre sin del av verdien ved
eit eventuelt sal/overføring av tomta til nye eigarar ein gong i framtida. Dersom dette
vert formulert som ein klausul i eit skjøte, er det vel ikkje eit poeng at IOGT fram til
eventuelt sal/overføring sit med eigarskapen til tomta med dei forpliktelsar det
eventuelt måtte medføre.»
VEDTAK:

Losjehuset i Sandane i Nordfjord selges til «Husstyret for Vonheim» for kr. 1. Salget
forutsetter at det i skjøtet påføres at IOGT i Norge skal ha halve salgsverdien
dersom denne selges eller overdras av «Husstyret for Vonheim» til en ny eier.
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Styremedlem Sober Kapital

VEDTAK:

Sofia Hallbert nomineres som IOGTs representant i styret

Jan Tore Evensen
Protokollfører

