S-protokoll 19 2019-2021 26.april 2021
Tid/sted: kl. 1800-2000 på Zoom:
Innkalte: Ørnulf Thorbjørnsen (ikke sak S-192), Katrine Engen, 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.), Grethe Reinhardtsen (S-sak 189)
Forfall: Sofia Gram-Hallbert, Pål Christian Roland og Johannes Sandstad
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Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes
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Godkjenning av S-protokoll 18 2019-2021

VEDTAK:

Protokollen godkjennes
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Generalsekretærs rapport
Rusreformen kommer opp i Stortinget 3. juni, men etter vedtak på Arbeiderpartiets
landsmøte så kommer ikke regjeringens forslag til å få flertall. Vi var og leverte
underskriftene i Foreldreoppropet i forbindelse med Arbeiderpartiet sitt landsmøte.
Jobber med kampanje mot sommeren omkring drikking på offentlig sted og samvær
rundt barn i ferien.

VEDTAK:

Tatt til orientering
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Landsmøtet – bekreftelse av tid og sted

Sentralstyret har vedtatt at landsmøtet skal legges til Åsane folkehøgskole 19.21.august. I og med at det råder noe usikkerhet til når vaksineringsprogrammet er så
langt fremskredet at vi kan legge til rette for store forsamlinger igjen, har det vært
nødvendig å avvente en endelig bekreftelse for om LM skal avholdes som et fysisk
møte. FHI regner per nå med at alle vil ha fått tilbud om vaksine innen august.
Administrasjonen tilrår derfor at vi legger opp til fysisk landsmøte på Åsane, men er
tvilende til at det er klokt å gjøre dette til en større samling for andre enn delegatene.
VEDTAK:

Landsmøtet 2021 gjennomføres på Åsane i 20.-22.august for delegater og med
deltakere fra staben i IOGT.
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Godkjenning av årsmelding for IOGT 2019-2020

VEDTAK:

Årsmeldingen 2019-2020 godkjennes med de justeringene som fremkom i møtet.
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Fastsettelse av IOGTs regnskap 2020
Regnskap for 2020 ble lagt frem. Det sendes nå til revisjon. Regnskapet viser et
overskudd på 3 087 938.-

VEDTAK:

Regnskapet for 2020 fastsettes med et overskudd på 3 087 938.-- Overskuddet
legges til den frie egenkapitalen.
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Forslag til kontingent til IOGTs landsmøte
Fastsettelse av kontingent for neste periode skal i henhold til IOGTs vedtekter
behandles i IOGTs landsmøte. Vi har i dag differensierte satser på kr. 50, 200 og 370,
og medlemmene velger selv hvilket beløp de ønsker å betale fra år til år. Dette gir
medlemmene mulighet til å yte kontingent etter evne og ønske. Ordningen fungerer
tilsynelatende godt. Administrasjonen foreslår å videreføre disse kontingentsatsene.

VEDTAK:

Sentralstyret fremmer forslag for landsmøtet om å videreføre dagens differensierte
kontingentsatser på kr. 50, 200 og 370
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Innkomne forslag til landsmøtet
Region Midt-Norge oppfordrer til økt satsing på verving og foreslår følgende tiltak:
1. Lokalavdelinger/regioner honoreres med kr. 100 for hvert medlem de verver fra og
med 2021.
2. En ansatt ved sentralkontoret skal å ha ansvar for medlemsverving i
organisasjonen og hjelpe regionene i arbeidet.

VEDTAK:

Sentralstyret støtter forslaget og fremmer dette for landsmøtet.
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Forslag til arbeidsplan for perioden 2022-2023
Torsdag 15.april ble det gjennomført en workshop om arbeidsplanen over zoom.
Sentralstyret samt alle IOGTs ansatte var invitert til møtet, som ble ledet av Ørnulf
Thorbjørnsen. Det ble gitt innspill til formen og innholdet i planen. Vedlagte
arbeidsplan har tatt utgangspunkt i disse innspillene. I tillegg har Karin Vilming sendt
inn et forslag til prosjektet IOGT livsglede, som kan inkluderes i arbeidsplanen etter
en drøfting i styret.

VEDTAK:

Forslaget til arbeidsplan vedtas som forslag for IOGTs landsmøte med de
endringene som fremkom under møtet.
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Etablering av IOGT-frivilligsentral i Torrevieja
Det har siden Odd-Kjell Ingvaldsen arbeidet i IOGT vært snakket om å etablere
frivilligsentral i Torrevieja som et verktøy til å forebygge og avhjelpe de enorme
alkoholproblemene som eksisterer blant nordmenn. Det er rundt 50 000 nordmenn
som bor rundt kysten i Spania. I tillegg kommer det mange turister. I 2020 fikk IOGT
også forespørsel om å bidra med Sterk&klar-programmet ved den norske skolen i
området. IOGTs fagsjef har gode kontakter i området der hun selv har feriehus, og
lokale krefter ønsker en sentral drevet av IOGT. Det er store muligheten for å få på
plass finansiering av tiltakene fra Kulturdepartementet i Norge samt med lokale
kommunale midler. IOGT må imidlertid regne med å måtte bidra med midler til
etablering, drift og lønn i 2021 før ekstern finansiering kommer på plass.

VEDTAK:

Saken settes i arbeidsplanen for neste periode slik at landsmøtet får si sin mening.
Sentralstyret ber om at det utredes hvordan økonomien i tiltaket kan sikres. Det
bevilges 30 000.- til advokathjelp for å sette i gang prosessen med etablering av en
organisasjon/stiftelse. Det bør også tas kontakt med IOGT-NTO og Movendi for
mulig samarbeid.
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Landsmøte i Juba
Juba holder sitt landsmøte 11. september. Møtet holdes digitalt.

VEDTAK:

Ørnulf Thorbjørnsen representerer IOGT
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Arbeid med utforming av rehabiliteringsprogram
Arbeidsgruppa som er satt ned har kommet gått i gang med sitt arbeid, men ser at
man kommer til å måtte bruke noe tid for å få det ferdig. Inntil det er gjort foreslår
gruppa en tema-basert aktivitet som kan brukes i en del sammenheng. I første
omgang tenker vi oss IOGT-kafeene som en arena for slike tema-opplegg. Men de kan
tenkes brukt også for eksempel på Sammensentere som ønsker det, på Møteplassen,
i frivilligsentraler og så videre.

VEDTAK:

Sentralstyret tar orientering fra arbeidsgruppa for nytt motivasjons- og
mestringsopplegg til orientering. Sentralstyret ser at det er betydelige utfordringer
med framdriften på grunn av koronasituasjonen. Sentralstyret godtar derfor
forslaget om utvikling av et fullstendig kursopplegg i det nye motivasjons- og
mestringsopplegget.
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Frikjøp av leder
Det har kommet spørsmål fra valgkomiteen angående frikjøp av leder i neste periode.
I denne perioden har det ikke vært en slik ordning, men IOGT har tidligere hatt ledere
helt eller delvis frikjøpt.

VEDTAK:

Sentralstyret er positive til å frikjøpt leder i 1-2 dager i uken (20-40 prosent).
Kostnaden legges inn i budsjettet, og landsmøtet orienteres før valget finner sted.

Jan Tore Evensen
Protokollfører

