
PROTOKOLL
Styremøte i IOGT Region Vest

Møtetid: 7. desember 2021 kl. 16.00 – 17.30
Møtested: Teams, et nettbasert møte
Tilstede: Eivind Jahren, leder

Trine Dale, nestleder
Jan Erik Køhne, sekretær
Hans Petter Moen, økonomiansvarlig
Olav Langeset, styremedlem

Mona Elin Aarø, varamedlem
Øystein Mæland, varamedlem

Sak 10 Referat fra møte 26. oktober
Protokollen fr forrige styremøte den 26. oktober i Haugesund var sendt til

styret pr. e-post.
Det var ikke kommet kommentarer til denne.

Vedtak: Protokollen ble godkjent.
Jan Erik undersøker via Regionens nettsider under IOGTs nett om
protokollene er kommet inn her.

Sak 11 Informasjon om regionen på IOGTs nettsider
Leder har laget en informasjonsside som skal settes inn på nettsidene.
Styret gikk gjennom denne og det var noen få endringer på denne
informasjonen.

Vedtak: Leder rettet informasjonen og legger denne inn på nettsidene.
Leder vil sende forespørsel via e-post til IOGT medlemmer i Sogn og
Fjordane med forespørsel om noen vil være interessert i en eventuell rolle i
området.

Sak 12: Hvit jul
● Gjennomført aktivitet og planer for 2021
Jan Erik gav en informasjon om aktiviteten omkring Hvit Jul stands i området
Bergen og omegn.
Her har det vært tre stands på butikksentre og signering på områdets julemesse.
Det blir to stands også i område Askøy i uke 49.
Det er hittil registrert 261 signaturer + vervet tre nye medlemmer
Videre planlegges det stands i område Karmsund/Sunnhordland. Det regnes
med stands iallfall tre steder i området.
Det er håp om noen stands i område Sør-Rogaland. Her tenkes mest på
Sandnes. Det er vanskelig å få respons på sentre i Stavanger.
Generelt føles det at på grunn av koronasituasjonen blir der færre signaturer.

Vedtak: Styret setter pris på det arbeidet som er gjort og skal gjøres frem mot jul



og takker for den innsats som legges ned av medlemmer og frivillige.
Sak 13: Rollefordeling i organisasjonen

● Hva skal være regionens rolle og funksjon?
Leder stiller spørsmålet om rollefordelingen i organisasjonen. Her ser vi for oss
oppgaver som verving, nye avdelinger og konsulentarbeid.

Vedtak: Dette er noe vil komme tilbake til på styremøtet vi skal ha i Bergen 14-15.
januar 2022.

Sak 14: Konsulent
● Finansiering (Bergen, Haugesund, Stavanger)
Det ble gitt tilbakemelding om økonomisk støtte fra Haugesund, Rogaland med
Promenaden og andre avdelinger der.
Videre avventes det svar fra avdelinger i områdene Bergen og Askøy.
● Lokalisering av konsulenten
Det satses på at konsulenten vår, Knut Aron Fludal, skal ha kontorplass på
Avaldsnes og på samme sted som Frivilligsentralen ligger. Knut Aron begynner
i stillingen den 3. januar 2022.
● Oppgaver i starten
I førte omgang må Knut Aron bli kjent med organisasjonen og aktiviteten i de
saksområdene han skal arbeide med. Videre med opprettelse av ruspolitiske
grupper som kan være realistisk å gjennomføre og derved kan dette gi nye
avdelinger i regionen. Det er også viktig å kunne etablere kontaktpersoner i
område Sogn og Fjordane, Hardanger og Ryfylke.

Vedtak: Punktet om konsulenten vil være et stort punkt på styreseminaret som
skal gjennomføres 14-15. januar 2022 hvor vi vil arbeide mere med dette
punktet.

Sak 15: Styreseminar i januar
Seminaret er beregnet å starte fredag 14. januar med beregnet start ca. kl.18.00
med avslutning lørdag slik at de fleste kan komme hjem i løpet av kvelden.
Styreseminaret er planlagt å være i Bergen
Leder stilte spørsmål om vi bør invitere områdene til å delta med en
representant. Her tenkes det på at regionen betaler overnatting og deltagerne
betaler reiseutgifter.
An andre som bør delta er selvsagt Knut Aron og den politiske rådgiver fra
IOGT kontoret i Oslo Denne skal arbeide med Knut Aron med den del av
stillingen som IOGT sentralt disponerer. Bør andre inviteres?
Det var spørsmål om sted. Trine nevnte Thon Hotel Orion hvor prisen virket
brukbar.

Vedtak: Styret gikk inn for å invitere en representant fra områdene til seminaret,



Regionen dekker opphold og området/representanten dekker selv reisen.

Sak 16 SNU – Skap ny utvikling
● Vervearbeidet
● Etablering av nye avdelinger
● Kompetanseutvikling (skolering)
● Rolle og ansvarsfordeling mellom organisasjonsledd
● Rusmiddelpolitiske grupper

De ovenfor nevnte punktene er ting som ting som det vil bli arbeidet med
fremover i regionen. Kompetanseutvikling vil være et viktig tema fremover.
Leder anbefalte WEB seminarene som IOGT sentralt gjennomfører om
mandagene via nettet.

Vedtak: Punktene vil være aktuelle å se på om under styreseminaret i januar.

Sak 17: Møteplan videre
● Januar: Styreseminar fre-lør eller lør-søn i Bergen –  14-15. jan
● Februar: Møte med områdene på teams – tirsdag 8. februar klokka 18.00
● Mars: Fysisk møte i Haugesund – tirsdag 15. mars klokka 16.00
● April: Årsmøte i Bergen – lørdag 23. april klokka 12.00

Vedtak: Styreseminaret blir gjennomført 14-15. januar som nevnt under Sak 15.
Ellers er der ingen endringer på de neste, planlagte styremøtene frem mot
årsmøtet.

Sak 18 Eventuelt.
Det er kommet melding om at Liv Ytrehus, som har vært styremedlem i
regionen fra starten i 2007 og til siste årsmøte døde 2. desember og skal
begraves den 10. desember.

Vedtak: Styret vedtok å sende en bårebukett med sløyfe til begravelsen som en
takk for innsatsen gjennom denne perioden. Jan Erik bestiller denne.



Jan Erik Køhne
Sekretær


