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IOGT Region Sør-Norge   

Protokoll fra styremøte tirsdag 16. 11. 2021, kl 17.00-19.30.  

Møtet ble holdt i IOGTs lokaler i Skien. 

Til stede: Tor Arne Walskaar, Trond Aasland, Svein Børge Haugberg, Berit 

Langseid, Per Skaugset, Helmer Nilsen, Svein Olsbu, Lise Holm, (region-

konsulent).  

Forfall: Inger Helene Berg, (1. varamedlem), Tor Hermansen, (2. varamedlem).. 

 

Dagsorden 

47. Åpning 
Møtet startet ved servering av pizza. Styreleder Tor Arne Walskaar ønsket 
velkommen.  
Han benyttet anledningen til å gratulere Berit med 75-årsdagen. Blomster og 
gavekort ble overrakt. 
 
48. Møteleder og referent 

Styreleder ble bedt om å lede møtet. Trond Aasland og Lise Holm ble bedt om å føre 
protokoll. 

49. Protokoll fra siste styremøte  

Protokollen var utsendt til styrets medlemmer. Ingen merknader var innkommet. 
Styret gjennomgikk protokollen. 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 19.10. ble godkjent. 

 
50. Økonomi 
Lise orienterte. Regnskapet er ført fram til utgangen av oktober. Kostnadene per 
31.10.er kr. 637.000. På inntektssiden gjenstår en del overføringer og tilskudd. 
 
Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. Lise og Berit følger opp angående årets 
regnskap og føring av regnskapet fra 2022. 

  
51. Orientering fra Regionkonsulenten 
 
Lise nevnte at et avisinnlegg utsendt nylig er tatt inn i bl.a. Tønsbergs Blad (nett og 
papirutgave) og Laagendalsposten. 
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. 
Andre saker som hun arbeider med fremgår av sakslista for dette styremøtet og vil bli 
omtalt der. 
 
52. HVIT JUL-kampanjen 2021 
 

a.  Regionen har nylig gjennomført to Hvit jul-samlinger, en i Vestfold og en i Agder. 

Både medlemmer og frivillige deltok.  

Det er satt opp en kalender for stands som skal holdes. Hvit jul-filmer lanseres med 

en fest for alle barna som var med på innspillingen. Det er ca 100 påmeldte. Filmene 

legges ut på sosiale medier etter 24.11. 
Kampanjen gjennomføres med stands, postkasseaksjoner og annet.  Flere steder er det 

aktuelt å delta på «Juleby»-arrangementer. 

 

b. Oppsummering/samling når kampanjen er avsluttet  
Vi vil arbeide videre med planer om en samling med et kulturelt innhold, en lørdag i 

januar 2022, som takk for utført innsats i kampanjen. Noen ideer ble presentert. 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 
 
53. Arendalsuka 2022 
Tor Arne og Lise orienterte. 
 
Vedtak: styreleder følger opp angående finansiering og gjennomføring av 
arrangementet. 

 
54.  Hjemmeside på www.iogt.no 

Styret diskuterte hvordan siden er bygd opp og fungerer per i dag. Informasjon om 
regionen er tungt tilgjengelig. Det trengs oppdatering av en del fakta, bl.a. om 
Sammensentrene, Frivilligsentraler mm. 
       
Vedtak: Tor Arne følger opp lokal informasjon. Lise følger opp andre oppgaver. 
 
  
55. Regionens Facebook-side 
Siden brukes aktivt for å gjenspeile aktiviteten i regionen. Lise ønsker at vi 
oppdaterer jevnlig og at det skal være plass for ‘fagstoff’, faste temaer som vi ser 
som viktige, f.eks. barn og rus, IOGTs virksomheter/prosjekter og eksempler på lokal 
aktivitet. En fast ukentlig oppdatering forsøkes. Vi vil også ta inn informasjon fra 
FORUT. 
 
Vedtak: Tas til orientering.  
  

56.  Arbeidsplan og årsplan for 2022  
Et notat var utgangspunkt for diskusjon og forslag. Innspill ble innarbeidet. 
 
Vedtak: Lise bearbeider utkastet til neste styremøte. 
 

57.  Invitasjon til Nordic Sober Summit 2022 

http://www.iogt.no/
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05.02.2022 arrangerer Movendi International, Juvente, IOGT i Norge og IOGT 
Oslo og Akershus det første Nordic Sober Summit – en éndagsfestival som 
inspirerer til og viser at det er lett å ta rusfrie valg. Det blir musikk, spennende 
foredrag, verksteder, prøvesmakinger, matservering og ikke minst hyggelige 
sosiale treff. Arrangementet er under planlegging. 
 
Vedtak: Personer som ønsker å delta kan sette av datoen. 

  
58. Eventuelt 

a. Uttalelse om den internasjonale dagen mot vold i nære relasjoner 25.11. 

Lise la fram utkast til uttalelse. 

Vedtak: Styret stiller seg bak innholdet i uttalelsen og ber Lise sende den til nærmere 

utvalgte aviser. Uttalelsen signeres av tre kvinner i IOGT. 

  
59. Neste styremøte 

Neste styremøte holdes mandag 10. januar 2022 klokka 17.00 i Skien. 

 
Styreleder takket alle som deltok i møtet og ønsket vel hjem. 
 
 
 

17.11. 2021 

 

 

Trond Aasland / Lise Holm, referenter 

 
 

 

 
 

 


