S-protokoll 20 2019-2021 31.mai 2021
Tid/sted: kl. 1800-2000 på Zoom
Innkalte: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Pål Christian Roland,Johannes Sandstad, Katrine
Engen, Eivind Jahren, Per Arne Lillebø, Frankeh Yaya Colley (ansattes repr.), Karin G. Vilming (vara),
Eddy Oretap (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm.), Jan Tore Evensen (adm.),
Forfall: Katrine Engen, Benjamin Selstø (Juvente)
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Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes
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Godkjenning av S-protokoll 19 2019-2021

VEDTAK:

Protokollen godkjennes
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Generalsekretærs rapport
Generalsekretær gikk gjennom sykemeldinger. Det varsles tariffavtale fra de ansatte.
Det er fortsatt lukket for samlinger flere steder, særlig i Oslo. Vi regner med å være
tilbake i gjenge igjen fra august. Det ble etterlyst søknadstall fra Åsane. Rektor Bjørn
Berentsen opplyser at det pr. mai 2021 er det 85 elever som har tatt imot plass.
Søkningen er som normal, selv om den ligger litt under fjoråret som var veldig høyt.
Reiselinjene ligger litt under det de pleier å ha. Dette er en trend også på andre
skoler.

VEDTAK:

Tatt til orientering
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Innstilling av rektor ved Åsane folkehøgskole

Det ble gjennomført intervjuer med fire søkere den 27.mai. 5 aktuelle søkere var inne
til intervju. Av de er det nå en som det er aktuelt å gå videre med.
VEDTAK:

Saken taes opp igjen på neste sentralstyremøte.
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Søknad fra region Sør om omdisponering tilskudd på kr. 100 000
Region Sør fikk bevilget kr. 100 000 til verving i 2020, men grunnet Covid-19 ble det
vanskelig å gjennomføre verving og midlene står ubrukt. Regionens styre søker
dermed om å få omdisponere midlene til årets budsjett.

VEDTAK:

Sentralstyret godkjenner en omdisponering av de kr. 100 000 som er bevilget til
verving i region Sør i 2020 til 2021.
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Forslag til budsjett for neste landsmøteperiode
Administrasjonen har satt opp et forslag til budsjett for neste landsmøteperiode.
Forslaget tar høyde for at vi i de årlige tildelingene av statlige midler mottar statlige
tilskudd i omtrent den samme størrelsesorden som for 2021.

VEDTAK:

Forslaget til budsjett fremmes for landsmøtet 2021.
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Lån til Solhaug Landsted AS
Solhaug Landsteds eiendommer ligger fortsatt ute til salgs, men det er nå varslet at
en lokal leirskole vil legge inn et bud på hovedhuset og bruksretten til Sjøbua. I tillegg
vil Rino Holst kjøpe bolighuset. Samlet vil denne summen tilnærmet kunne dekke
gjelden til Sparebanken Sør. Likviditetssituasjonen har i flere måneder vært kritisk og
IOGT i Norge har lagt ut for AS-et. Styret i Solhaug landsted AS anmoder IOGT i Norge
om et likviditetslån på 150 000 kroner for å dekke utgifter frem til salget.

VEDTAK:

IOGT i Norge yter et likviditetslån på kr. 150 000 til Solhaug landsted AS. Lånet
forutsettes tilbakebetalt innen 1.september.
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Revisjonsberetning for IOGT i Norge
Revisor har uttrykt tilfredshet med IOGTs regnskapsføring og har intet å bemerke av
negativ art.

VEDTAK:

Revisjonsberetningen tas til etterretning.
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Varsel om krav om tariffavtale fra IOGTs ansatte
IOGTs ansatte har organisert seg i lokal klubb og har et interimstyre på plass der Lise
Holm er tillitsvalgt for de ansatte. Generalsekretær har mottatt følgende melding fra
Holm:
«Til din orientering er det enighet om å be om en tariffavtale, og forbunden våre har
startet arbeidet med det. I den forbindelse har vi valgt en kontaktperson fra hvert av
forbundene:
Utskrift fra protokoll:
Sak 5/21 Valg av kontaktperson fra LO forbundene når det skal forhandles
tariffavtale

Fagforbundet: Bjørnar K. Grønhaug, er vara for tillitsvalgt i interimperioden, og
danner sammen med Lise Holm klubbstyret i interimperioden.
HK: Pernille Hesthagen
NTL: Mari-Marthe Katt-Ugle»
Generalsekretær følger opp kravet om tariffavtale gjennom IOGTs
arbeidsgiverorganisasjon Virke.
VEDTAK:

Sentralstyret ser positivt på at vi får en tariffavtale i organisasjonen. Dagens
personalreglement som sentralstyret har vedtatt opphører når ny tariffavtale er
fremforhandlet og trer i kraft.
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Utlysning av stilling som regionkonsulent i region Vest-Norge
Styret i Region Vest stadfestet 26. mai vedtaket som ble gjort to uker tidligere (12.
mai) om at regionen er beredt på å igangsette arbeidet med å ansette en
regionkonsulent. Det har vært enighet om et ønske om dette i lengre tid. Dette har
blitt aktualisert ved at generalsekretær har kontaktet regionsstyret med forespørsel
om de stiller seg positive til å se på muligheten for at funksjonen som
frivillighetskoordinator for IOGT i Norge legges til stillingen som regionkonsulent i
Vest. Vedtaket har imidlertid tre forutsetninger som styret har sluttet seg enstemmig
til:
1) IOGT sentralt kjøper halvparten av konsulentens kapasitet til funksjonen som
nasjonal frivillighetskoordinator og betaler halvparten av kostnader knyttet til
konsulentens lønn og aktivitet. Denne halvparten er stipulert til 500.000 kroner hvert
år, i første omgang i tre år.
2) Styret vedtar å binde regionen til å dekke en vesentlig del av den andre
halvparten av bruttobeløpet (anslått til 250.000 kroner hvert år i tre år), uten at dette
først har vært behandlet på regionens årsmøte.
3) Styret vedtar å ta sjansen på at den siste firedelen hver år kan dekkes av lokale
IOGT-virksomheter (avdelinger, områder, selskaper mv).

VEDTAK:

1) IOGT sentralt bidrar til opprettelse av kombinert regionkonsulent- og nasjonal
frivillghetskoordinatorstilling med dekning av 50% av bruttokostnader stipulert til 1
million kroner i året, i utgangspunktet i tre år.
2) Det inngås en samarbeidavtale mellom IOGT sentralt og Region Vest. AU får
fullmakt til å godkjenne samarbeidsavtalen som også må stadfestes av styret i
Region Vest.
3) Stillingen lyses ut snarest mulig. Generalsekretær får fullmakt til sammen med
styret i Region Vest til å utforme utlysningen. Om mulig bør søknadsfrist være før
fellesferien.
4) Ansettelsesutvalg består av generalsekretær, regionleder (som også er
sentralstyremedlem) og en representant fra Region Vest.
5) Generalsekretær utarbeider sammen med regionleder stillingsinstruks eller
liknende.
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Søknad fra region Midt om omdisponering av tilskudd på kr. 70 000
Sentralstyret bevilget i 2020 et tilskudd på kr. 70 000 til inspirasjonsseminar. Grunnet
Covid-19, ble seminaret avlyst og midlene ikke benyttet. Regionsstyret anmoder
derfor om å få omdisponere midlene til årets budsjett til samme aktivitet.

VEDTAK:

Sentralstyret godkjenner en omdisponering av de kr. 70 000 som er bevilget til
inspirasjonskonferanse i region Midt i 2020 til 2021.

Jan Tore Evensen
Protokollfører

