
 

 

PROTOKOLL 
Styremøte i IOGT Region Vest 

 
Møtetid: 12. mai 2021 kl. 18.00 – 18.30 
Møtested: Teams, et nettbasert møte 
Tilstede: Eivind Jahren, leder 

    Jan Erik Køhne, sekretær 
    Hans Petter Moen, økonomiansvarlig  
    Liv Ytrehus, styremedlem    

Forfall: Trine Dale, nestleder  
Olav Langeset, varamedlem 
     

   
Leder ønsket vel møtt til styremøtet. 
 
 
Sak 31/20-21  KONSULENTORDNING 
Leder orienterte om utviklingen i forbindelse med ansettelse av konsulent i regionen. 
Det er fra administrasjonen kommet melding om at stillingen som «frivillighetskoordinator» er i 
ferd med å bli ledig. Det er fra administrasjonens side interesse for å legge den inn som en halvpart 
av vår konsulentordning. Leder fikk en forespørsel om dette i dag. (12/5). 
Hva er styrets mening om dette? 
Hensikten er grovt sett den samme, å sørge for økt frivillig virksomhet i IOGT. Fordelen for oss er 
jo at da vil jo IOGT sentralt finansiere sin del av stillingen og den økonomiske utfordringen, for oss, 
blir jo da redusert. 
Ut fra informasjonen som foreligger til dagens møte som gjelder økonomisk bistand fra avdelingen 
og region vil dette kunne gå. Spørsmålet er om styret kan ta en slik avgjørelse uten forankring fra 
årsmøtet.  Det har jo på mange årsmøter i regionen ikke vært motstand mot  arbeide for en 
konsulent så dette bør ikke være noe problem. 
Vedtak: Styret går inn for å arbeide videre med en slik kombinasjonsstilling mellom 

IOGT sentralt og regionen og leder gir tilbakemelding til IOGT sentralt om 
vedtaket. 

 
 
Sak 32/20-21   Årsmøte 2021 i Regionen 
Etter et forslag fra Leder, via e-post, på at vi kan forsøke med å innkalle til et årsmøte lørdag 19. 
juni på Åsane Folkehøgskole ble dette vurdert videre i dag. 
Styret tenker at «verden bør fungere bedre enn i dag» når det gjelder mulighet for hvilket antall 
som kan være samlet til et årsmøte. Hvis det kommer bestemmelser som gir mulighet til det bør 
møtet gjennomføres. Ellers bør det vel muligens gjennomføres etter ferien. Kan det eventuelt 
gjennomføres samtidig med IOGTs landsmøte? 
Vedtak: Styret samles til et nytt styremøte onsdag 26. mai for å ta en endelig 

avgjørelse. 
 
 
 
 



Sak 33/20-21 Orientering omkring IOGTs landsmøte 22-24.08. 
Leder informerte om saker til landsmøtet og nevnte at det i arbeidsplanen vil legges stor vekt på 
lokalt arbeid de neste to årene. Han ba styret sette av helgen for å delta som representanter for 
regionen slik at vi dette året blir godt representert. 
Hvis vi ikke kan gjennomføre årsmøte i regionen før landsmøtet må styret se på hvem som kan 
representere regionen her. 
Vedtak: Vi ser nærmere på dette på neste styremøte 26. mai.  
 
Sak 34/20-21 Eventuelt 
Leder informerte om at det pr. dato er 683 medlemmer i regionen og det er en økning fra tallet 
pr. 31.12. men ikke opp mot tallet for et år siden. 
Videre nevnte han at IOGT sentralt har seminarer hver mandag via elektroniske medier. Han 
mener det er nyttig å delta på disse. Det er bl.a. politisk debatt på seminarer som lages i regi av 
Nils Johan Garnes som arbeider med dette temaet i si 50 % stilling i IOGT sentralt. 
Det sees på aktuelle steder for å arrangere slike konferanser i vår region. Der tenkes på f.eks. 
Sandnes, Stavanger, Haugesund, Bergen og ev. Voss. Jan Erik nevnte at det bør vurderes å 
kontakte Actis i Vestland for et eventuelt samarbeid da de også kan arbeide med dette temaet. 
Hans Petter nevnte tilsvarende at en i Stavanger kan samarbeide med Avholdsfolkets 
Fellesutvalg.  
 
Webinarene (seminarer via internett) som IOGT sentralt gjennomfører hver mandag har hatt 
mange interessante temaer som en kan ta del i uten kostnad og fra sin egen PC/mobiltelefon, så 
som IOGTs sosiale arbeid, oljefondets alkoholproblem og FORUT 40 år. Her er planen for 
webinarer fram til sommeren:  

• 24. mai: Hvordan skal IOGT markere seg foran Stortingsvalget? 
• 31. mai: Avholdsbevegelsen som kulturkamp 
• 7. juni: samtaleledelse i selvhjelpsgrupper 
• 14. juni: Forberedelse til IOGTs landsmøte 

Webinarene varer en time – fra 20.00 til 21.00 
 
I tillegg blir det et eget nettbasert kurs i rusmiddelpolitisk arbeid som vil foregå på følgende 
tidspunkt: 26. mai, 2. juni, 9. juni, 16. juni og 18. august kl. 20.00-21.30. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

 
 
Jan Erik Køhne  
sekretær 
 
 


