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IOGT Region Sør-Norge   

STYREMØTE 25.1. 2022 kl.17.00-20.45 

Møtet ble holdt som et digitalt møte. 

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

Per Skaugset, Helmer Nilsen, Svein Olsbu, Lise Holm, (region-konsulent), Ørnulf 

Thorbjørnsen (sak 1-7), Cecilie Widnes (sak 1-7). 

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

 

Dagsorden for styremøtet 

1/-22. Åpning  

Styreleder ønsket velkommen. 

 

2. Møteleder og referent  

Vedtak: Tor Arne Walskaar ble bedt om å være møteleder. Trond Aasland ble bedt om å 

føre protokollen. 

 

3. Protokoll fra siste styremøte  

Protokollen ble gjennomgått. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent uten merknader. 

 

4. Orienteringer ved IOGTs styreleder og IOGTs generalsekretær  

Ørnulf Thorbjørnsen viste til at Korona-pandemien stiller alt frivillig arbeid overfor store 

utfordringer. IOGTs nye sentralstyre, som ble valgt på landsmøtet i august -21, har så langt 

holdt ett fysisk møte, ellers digitale møter. På den positive siden nevnte han at IOGT som 

følge av nedstengningen av samfunnet har utviklet en møteserie med ‘webinarer’  - digitale 

temamøter – som holdes hver mandag kveld. Han ga honnør til Region Sør for å presentere 

IOGTs aktiviteteter med omtale på facebook hver dag i desember -21.  

Cecilie Widnes nevnte at det er lagt opp til to årlige møter mellom sentralleddet og 

regionene.  

Hun nevnte planene om å satse på verving for å øke IOGTs medlemstall fra 2200 til 3000 i 

løpet av to år. Når det gjelder planene for 2022 trakk hun fram to arrangementer: 



 

2 
 

Helgeseminar om lokal ruspolitikk 18.-20. mars i Oslo: Seminaret handler om alkoholpolitikk 
og narkotikapolitikk og hvordan en kan jobbe for å påvirke politikerne for at lokalmiljøet skal 
være trygt og inkluderende. Det er særlig ønskelig å rekruttere deltakere i aldersgruppen opp 
til 30 år. 
Inspirasjonshelgen 10.-12. juni i Bergen: Medlemmer, tillitsvalgte, frivillige, ledere, ansatte, 
interesserte og gjerne familie og venner er velkommen til en helg på Åsane folkehøgskole 
med kurs og foredrag, kultur mm. Hun oppfordret til å sette av helgen allerede nå. Her 
ønskes innspill til programmet.  
 
Samtalen kom videre til å handle om bl.a. deltakelse i verving, leserbrev til avisene, 
markering av IOGTs fødselsdag 8. mars, de faste webinarene som IOGT holder hver 
mandag og Arendalsuka (se sak 5 om denne). Styret ble også bedt om å uttale seg om 
hvordan det vurderer samarbeid mellom sentralleddet og regionen. Det ble gitt noen 
kommentarer. 
 
Styret omtalte dette temaet på nytt etter samtalen med styreleder og generalsekretær. Det 
var enighet om at styret ikke var beredt til å svare, all den tid dette ikke har vært diskutert av 
styret eller var spilt inn som tema i forkant av møtet.  
 

5. Deltakelse i Arendalsuka 2022 

Region Sør-Norge var teknisk arrangør for IOGTs deltakelse i Arendalsuka 2021. En detaljert 

rapport med tanke på kommende år ble utarbeidet. På landsmøtet i august -21 fremmet vi 

forslag om at deltakelse i Arendalsuka skulle innarbeides i IOGTs arbeidsplan og at Region 

Sør kunne påta seg rollen som teknisk arrangør. Vår oppfatning har vært at landsmøtet 

sluttet seg til dette forslaget. Den vedtatte arbeidsplanen var ved årets utgang fortsatt ikke 

tilgjengelig. Regionens leder har derfor etterlyst et avklarende svar. En vellykket 

gjennomføring tilsier at avtaler bør inngås nå, ikke seinere i året.  

a. Gjennomføring: Det var enighet om at Arendalsuka, i tråd med IOGTs arbeidsplan, 

skal være en prioritert aktivitet. Som ledd i planleggingen er det bl.a. nødvendig å ta 

stilling til hvilket/hvilke temaer IOGT skal fremme, innkvartering, hvilke ressurser og 

materiell som skal stilles til rådighet. En plan for IOGTs deltakelse kan behandles i IOGTs 

sentralstyremøte 12.2.-22. 

b. Finansiering. I forkant av møtet var vi stilt i utsikt et forslag til kostnadsramme for 

Arendalsuka 2022. Dette ble ikke fremlagt. 

 

Vedtak: Regionstyret er glad for at Arendalsuka prioriteres og er beredt til å delta på 

vilkår som vi tror kan fungere godt. Til s-møtet 12.2. utarbeides et forslag til plan for 

IOGTs deltakelse i Arendalsuka med utgangspunkt i pkt a. Det lages også forslag til 

budsjett/kostnadsramme.  

 

6. URO-prosjektet 

a. Om prosjektet Utviklingshemming – Rus – Opplysning (URO). Prosjektet har som 
målsetting å utvikle forebyggende tiltak tilpasset personer med utviklingshemming eller 
lærevansker. Prosjektet har gjennom 2021 vært planlagt og utviklet av regionkonsulenten 
som et regionalt prosjekt med samarbeid med kommunene Tønsberg og Færder og 
KoRus Sør.  
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Søknad om tilskudd til prosjektet ble høsten -21 sendt fra IOGT i Norge til Stiftelsen Dam. 
Av korrespondansen med sentralleddet fremgår at URO legges opp som et prosjekt som 
IOGTs sentralstyre står ansvarlig for, til daglig generalsekretær. Prosjektet er i gang fra 
01.01.22. Til den første samlingen var det per 25.1. påmeldt 75 deltakere. 

b. Finansiering Stiftelsen Dam har bevilget 700.000 til å utvikle prosjektet. IOGT i Norge 

har besluttet å bidra med 365.000 kroner. Prosjektregnskapet vil bli ført sentralt. 

c. Medarbeidere. Lise Holm og Bente Årset vil begge bruke 40 prosent av sin arbeidstid 

i prosjektet, med arbeidssted i Tønsberg. 

 

7. Avtale om leie av kontor i Torvgården, Øvre Langgaten 57-59, Tønsberg 

I forbindelse med URO-prosjektet er det inngått avtale om leie av kontorer i Torvgården, 

Tønsberg. Kontorleien dekkes 60 prosent av IOGT i Norge og 40 prosent av Region Sør-

Norge. Styret tar dette til orientering. 

 

8. Økonomi-saker 

Økonomileder Berit Langseid orienterte.  

a. Regnskapet for 2021 er ikke ferdigstilt. Det følges opp slik at refusjon fra 

sentralleddet for lønnsutlegg blir innarbeidet. Innbetaling av tilskudd fra områder og 

avdelinger gjennomgås på nytt. Styret ber om at lønnsrefusjoner overføres jevnlig, 

ikke etterskuddsvis én gang per år – eller at lønn avregnes i tråd med den 

stillingsbrøken som avtales. 

b. Føring av regnskap 2022 

Styret mener regionen har behov for en bedre økonomioppfølging enn det vi får fra 

nåværende leverandør. Dersom IOGT i Norge ikke kan påta seg føringen av 

regnskapet, som vi er tilbudt, bes regionkonsulenten om å innhente tilbud fra et 

eksternt regnskapsfirma. 

c. Budsjett 2022 

Økonomileder bes lage utkast til budsjett for 2022 sammen med styreleder og 

konsulent, med utgangspunkt i de avtaler og planer som legges for året. Vi vil be om 

at den sentrale finansieringen økes noe. 

 

9. Evaluering av HVIT JUL-kampanjen 2021i vår region 

Regionkonsulenten innledet. Kampanjen ga ikke det oppsvinget fra året før som var ønsket. 

Den viktigste forklaringen er de begrensninger som Korona-pandemien medførte i årets to 

siste måneder. Dette førte til avlysning av flere planlagte aktiviteter. På den positive siden 

nevnte Lise samarbeidet med Juba og Juvente.  

Det var tenkt å invitere til et arrangement i etterkant av kampanjen. Styret vurderte dette, 

samt hvordan en kan følge opp frivillige som meldte seg til å delta. 

Vedtak: Som ledd i oppfølgingen sendes en epost til alle som deltok med takk for innsatsen. 

Videre oppfølging legges inn i planene for 2022. 

 

10. Orientering ved regionkonsulenten 
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Av tidshensyn ble det ikke brukt nevneverdig tid til å rapportere. Lise viste til rapporten som 

hun har utarbeidet for det siste semesteret. Fra denne tar vi med følgende: 

Media: Regionen har hatt fem leserinnlegg på trykk dette semestret, i mange av lokalavisen i 
region.   

• Til Stortingspolitiker – våre innspill til de nyvalgte politikerne. 

• La oss brette opp ermene i alkoholpolitikken – om viktigheten av restriktiv 
alkoholpolitikk. 

• Vold og alkohol, det er en sammenheng – i forbindelse med FNs internasjonale dag 
mot vold mot kvinner. 

• Mange barn har juleminner preget av voksnes alkoholbruk – Hvit Jul kampanjen 

• Drømmen om en Hvit jul– Hvit Jul kampanjen 
 
Anslagsvis er hvert av innleggene kommet på trykk i fem aviser. 
 
Facebook: Fra november faste oppdateringer. Antall følgere har økt til 187.  
 
Medlemsbrev: Medlemmene i regionen har mottatt to brev på e-post om IOGTs politikk, 
aktivitet i region og arrangementer, samt ett om Arendalsuka. Brevene er også delt på 
vår facebook-side  
 
Samarbeid Juba og Juvente: Regionkonsulenten deltok på Juventes årsmøte. Juvente deltok 
på Hvit jul-samling. Barn fra Juba-teateret deltok sammen med Nesjar teaterforening i 
innspilling av Hvit jul-kampanjefilmer. Vi hadde fine dager med filminnspilling, lek og 
pølsegrilling. Barna med foreldre ble invitert til storstilt filmlansering, med rød løper, 
filmvisning og pizza. Et vellykket samarbeid med Juba og et morsomt arrangement som 
samlet 150 mennesker.  
 
Besøk i lokalavdelinger: Regionkonsulenten deltok på møte i losje Aftenstjernen. Andre 
planlagte og ønskede besøk i losjer, lokalavdelinger og tiltak i region har utgått som følge av 
koronapandemien.   
 
Besøk i virksomhetene: Besøk på Sammen-sentrene i Sandefjord, Grimstad og Kristiansand. 
Smittesituasjonen har vanskeliggjort å etablere tett kontakt. 
 
Hvit Jul: Kampanjen startet med to svært vellykkede samlinger, en i Vestfold med 25 
deltakere og en i Mandal med 10 deltakere. Konkrete resultater fra kampanjen kommer i 
egen rapport fra IOGT sentralt. 
 
Oppgaver i IOGT sentralt  
IOGTs lærings- og mestringsprogram  
Arbeidet er stoppet opp i påvente av tilbakemelding på det videre arbeidet til gruppa. 
Vervestrategi: Konsulenten har ikke lenger noen rolle i utviklingen av sentral vervestrategi. 
Konsulenten har brukt tid som tillitsvalgt for fellesklubben for de fagorganiserte i IOGT.  
  
 

11. Regionens årsmøte 2022 

a. Tid og sted for årsmøtet. Styret mente årsmøtet bør holdes som et møte med fysisk 

frammøte og at det derfor er grunn til å forskyve tidspunktet. 

Møtet holdes lørdag 14. mai. Gon ved Larvik er bestilt. 

b. Saker til årsmøtet. Styret og konsulenten arbeider for å ferdigstille utkast til de 

nødvendige årsmøtedokumentene, så som regnskap, budsjett, årsmelding og 

arbeidsplan, fram mot neste styremøte.  
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c. Valgkomiteen, bestående av Johan Emil Ringdal, Roar Holm og Aud Olsbu, 

kontaktes og bes starte sitt arbeid. 

d. Arbeidsplan og årsplan for 2022. Lise innledet kort om dette. Arbeidsplanen vil bli 

bygd rundt aktiviteter som ruspolitikk, rusplaner i kommunene, verving – med vekt på 

to utvalgte steder, kampanjer (Hvit jul mm), URO-prosjektet, Arendalsuka, besøk i 

avdelinger, regionalt arrangement, samarbeid med Sammen-sentrene. 

12.  Neste styremøte 

Neste styremøte holdes mandag 7. mars, hvis mulig i de nye kontorene i Tønsberg. 

 

13. Eventuelt 

Ingen flere saker forelå til behandling. Styreleder takket alle for deltakelsen i møtet. 

 

 

 

Trond Aasland/referent 

 

 
 

 


