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IOGT Region Sør-Norge   

Protokoll fra styremøte onsdag 12.05. 2021, kl 17.00-19.45 

Til stede: Tor Arne Walskaar, Trond Aasland, Per Skaugset, Svein Børge Haugberg, Trude 

Roland Sletteberg, (regionkonsulent), Lise Holm, (regionkonsulent). 

Forfall: Berit Langseid, Helmer Nilsen, Svein Olsbu, Inger Helene Berg, (1. varamedlem), Tor 

Hermansen, (2. varamedlem).  

Av smittevernhensyn ble møtet gjennomført som et digitalt nettmøte. 

Dagsorden 

19. Åpning / valg av møteleder og referent 

Styreleder Tor Arne Walskaar ønsket velkommen. Han ble bedt om å lede møtet. 
Trond Aasland ble bedt om å føre protokoll. 

 

20.  Protokoll fra styremøtet 19. april 2021 

Protokollen var utsendt til styrets medlemmer. Ingen merknader var innkommet. 
Styret gjennomgikk protokollen og kommenterte noen saker som også vil bli fulgt opp 
i dagens møte.  

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 19. april ble godkjent. 

 

21.  Økonomisaker 

Styret gjennomgikk en del saker som trenger å avklares. 

a. Regnskap 2020 Regnskapet er klart for fremlegging for årsmøtet. 
b. Tilskudd fra avdelinger og områder. Vi gjennomgikk status per dato. Det er behov for 

å følge opp noen avdelinger 
c. Regnskapsføring. Vi er allerede i andre kvartal 2021. Siden det ikke har vært mulig 

for IOGT i Norge å overta regnskapsføringen, vil Actis føre regnskapet dette året. Vi 
vil forsøke å få på plass en rimeligere avtale for 2022. 

d. Avtale med IOGT i Norge om tilskudd for 2022. Styret mener det er ønskelig at 
regionkonsulentstillingene behandles på mest mulig like vilkår når det gjelder tilskudd, 
administrasjonsgebyr etc. Dette tas opp med sikte på å få til en klar avtale for 
kommende år.  

e. Omdisponering av midler til verving. Søknaden om å kunne omdisponerte midler fra 
forrige år er ikke besvart. 
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Vedtak: 21a Godkjennes. 21 b følges opp av styreleder. 21c-e følges opp med en 
skriftlig henvendelse til IOGTs sentralkontor. 

22.  Årsmøte i regionen 

Det var enighet i styret om at det ikke er tilrådelig å forsøke å gjennomføre et årsmøte 

med fysisk frammøte før utgangen av første halvår. Styret holder derfor fast ved 

tidligere vedtak i denne saken og bekrefter at styrets medlemmer er villige til å stå i 

sine verv fram til årsmøte kan holdes. 

 

23. Årsmelding 2020 

Meldingen er bearbeidet etter forrige styremøte og er på det nærmeste klar. 

 

Vedtak: Utkastet til årsmelding 2020 sendes ut til styret sammen med 

møteprotokollen. 

24.  Delegater fra Region Sør-Norge til IOGTs landsmøte 20.-22. august   

Normalt velger årsmøtet delegater fra regionen til IOGTs landsmøte. Som nevnt i 
protokollen fra forrige styremøte er det sittende styret innstilt på selv å foreslå 
delegater til landsmøtet ettersom ordinært årsmøte ikke blir holdt før landsmøtet og så 
be om godkjenning av dette fra områdestyrene. Vi har ikke mottatt innsigelser mot en 
slik framgangsmåte. 

Vedtak: Som delegater fra Region Sør-Norge velges Tor Arne Walskaar, Svein Børge 
Haugberg og Per Skaugset. De meldes på til digital gjennomgang av 
landsmøtepapirene 14. juni. Vi vil også forespørre om mulighetene for å kunne delta 
digitalt på landsmøtet.                      

25. Arbeidet i regionen i 2021  

Regionkonsulent Lise Holm orienterte og bad om innspill til aktuelle prosjekter og 

oppgaver.  

Disse temaene ble omtalt: 

- Oppgaver for IOGT i Norge: Vervestrategi, lærings- og 

mestringsprogram 

- Utviklingshemming og rus / samarbeid med KORUS / 

Borgestadklinikken 

- Samling for tenåringsforeldre på Gon 11. juni 
- Etablering av IOGTs tilbud «Møteplassen» i regionen / kontakt 

med SLT-koordinatoren i Larvik. 

Disse temaene ble diskutert nærmere: 

- Aktuelle temaer for leserinnlegg i sommerukene: Som aktuelle 
temaer i tida framover ble nevnt; ruspolitiske saker i forbindelse 
med valgkampen og Stortingsvalget, oppfølging av regjeringens 
alkoholpolitiske handlingsplan, retten til alkoholfri barndom. 
Andre temaer kan også bli aktuelle.  
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           -     Arendalsuka fra 16.8. Treff i IOGT-huset på mandag; avklare om 
det er aktuelt med et tema for sammenkomsten (jfr. Protokoll fra forrige 
styremøte). 

- Oppfølging av nye medlemmer: Innarbeide rutiner for kontakt 
kort tid etter at innmelding er mottatt, helst per telefon og gjerne 
fra person nær medlemmets bosted, følge opp med informasjon 
om IOGTs aktiviteter. 

           - Innhold i neste nyhetsbrev til medlemmene: Det informeres bl.a. om 
Stortingets behandling av rusreformen, annonsering i avisene, prosjektet 
Trygg ungdomstid, utsettelse av årsmøtet i regionen. 

Leder takket Lise for rapporten.  

Vedtak: Rapporten tas til orientering med de avklaringer som ble til under gjennomgangen.  

 

26. Neste styremøte 

Styreleder vil seinere avklare når det kan være aktuelt å holde nytt styremøte. Han avsluttet 

møtet med å takke alle for gode samtaler.   

  

14. 05 2021 

 

Trond Aasland/referent 


