
PROTOKOLL
Styremøte i IOGT Region Vest

Tid: Tirsdag 18. januar klokka 18.00
Sted: på Teams

Tilstede: Eivind Jahren, leder
Jan Erik Køhne, sekretær
Hans Petter Moen, økonomileder
Olav Langeset, styremedlem
Mona Årø, varamedlem
Øystein Mæland, varamedlem
Knut A. Fludal, regionkonsulent
Svend Arne Hokstad, politisk rådgiver i IOGT i Norge

Forfall Trine Dale, nestleder
Leder ønsket vel møtt og særlig til vår konsulent Knut A. Fludal og politisk rådgiver i IOGT
Sven Arne Hokstad.

Sak 19: Referat fra møte 7. desember
Protokoll fra styremøtet 7. desember var sendt til styret pr. e-post.
Det var ikke kommet kommentarer til denne.
Leder nevnte at praksis er at om der ikke kommer kommentarer i løpet av en uke etter
utsendelse anses den for godkjent, men av formelt sett godkjent på neste styremøte.
Vedtak: Protokollen ble godkjent.

Sak 20: Informasjon om regionen på IOGTs nettsider
Leder informerte om at regionkonsulenten startet opp den 3. januar og har fått tilgang til
IOGTs nettsider og derved kan legge inn info om vår region samt bl.a. legge inn regionens
styreprotokollene på sidene. Han ser for seg at han kan utvikle nettsidene og legge inn aktuelt
stoff som er aktuelle for regionen.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 21: Hvit jul
● Oppsummering

Det ble foretatt en oppsummering av hva som ble gjort i regionen under aksjonen.
I områdene Bergen og Askøy ble det avholdt fem stands på butikksentre. Dette var følgende:
Åsane Storsenter, Lagunen Storsenter, Amfi Voss, Kleppestø senter og Amfi Askøy.
Til sammen ble det 511 underskrifter og vervet syv medlemmer. Noen skrev under på nett og
noen skulle melde seg inn når de kom hjem, Foruten standsene var det også mulighet for å
signere på områdets julemesse i Arna og det ble også signert på medlemsmøter.
Videre ble det gjennomført 2 stands i Haugesund, et på Amanda senteret og et på
Oasensentert . Her ble det ca. 600 underskrifter. I Sør-Rogaland var der stands i Sandnes og



på Klepp. Det var flere som meldte seg frivillig til å delta, men mange møtte ikke opp. Kan
koronaen har vært en årsak til dette?
Vedtak: Tatt til orientering, men håper på en koronafri Hvit jul dette året.

Sak 22 Konsulentordningen
● Status for oppstart ved Knut og Eivind

Leder orienterte om at vår regionkonsulent har begynt i jobben men arbeider hjemmefra
foreløpig. Dette skyldes at det ble oppdaget noen mangler ved kontorplassene på huset i
Avaldsnes hvor arbeidsplassen skal være.
Han har hatt samtaler med de to øvrige regionkonsulentene som er i Region Sør
Vedtak: Tatt til orientering.

● Konsulentens oppgaver – konkretiseres
Knut Aron ser for seg en del oppgaver som f.eks:
En nyhets e-post hver fjerde måned, kontakt med medlemmer på telefon, få en kontakt med
enestående familier.
Leder nevner at for han er område Sogn og Fjordane viktig for regionen og der få valgt et
områdestyre samt søke kontakt med IOGTère på Voss for å kunne etablere aktivitet der.
Siden Promenaden har bevilget midler til ungdomsarbeid i Stavangerområdet ønskes det å
prøve å få etablert et miljø for unge voksne (opptil 30 år).
Forsøke å få kontakt med Sterk og Klar aktiviteter i Sør-Rogaland.
Verving og rekruttering er viktig og finne nye aktiviteter for nye medlemmer samt at det er
ønskelig å få etablert Juba og Juventeaktiviteter og regionen. (Dette er det viktig at Juba og
Juvente også engasjerer seg i).

Når det gjelder Finansiering orienterte leder om dette.
Det er kommet tilsagn om midler fra Sør-Rogaland og Karmsund-Sunnhordland. Han har
sendt søknader om midler fra avdelinger som har en viss økonomi både i Karmsund/Shl,
område Bergen og Askøy.
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering.

Sak 23: Politisk arbeid
● Innledning ved Svend Arne Hokstad

IOGTs nyansatte politiske rådgiver, Svend Arne Hokstad, var til stede på møtet og orienterte
om temaet «Trygg ungdomstid» og ruspolitiske grupper og presenterte fyldig temaet via info
på skjerm.
Først gav han en presentasjon av seg selv og om hans yrkesmessige bakgrunn.
Han presenterte det som var målgruppe for prosjektet og det er:

- Lokale og nasjonale politikere
- Ungdomsråd i kommuner og andre ressurspersoner
- Nøkkelpersoner i lokalmiljø (ledere i frivillige ungdomsorganisasjoner, foreldre,

lærere, fagfolk m.m.)
Det vil bli et skoleringsseminar på dette temaet 18-20. mars i Oslo som vil bli nærmere



informert om senere.
Vedtak: Vi ser fremt til mer info om seminaret i som skal være i Oslo

Sak 24: «Vår dag»
● Innledning ved Knut

Knut informerte om at Frivillighetens år skal gjennomføres i 2022 og for IOGT side vil dette
bli markert den 3. oktober. Det er ønskelig at dette markeres lokalt denne dagen. Det er mulig
å søke om økonomiske midler til en slik markering. Støtten kan være opptil kr. 25.000.- pr.
lokalavdeling. Det ønskes samarbeid med andre organisasjoner og her kan Juba og Juvente
være aktuelle partnere. Det er to søknadsfrister for midlene, det er 7. februar og en i juni.
Det er ønskelig med innspill til denne aktivitet. Åsane Folkehøgskole kan være et eksempel
på et aktuelt sted for et slikt arrangement.
Vedtak: Styret takket Knut for orienteringen.

Knut vil være behjelpelig med å skrive søknad om støtte til
arrangementer.

Sak 25: «IOGT Livsglede»
● Innledning ved Knut

Knut informerte om denne aktivitet som er basert på å være web seminar, men en kan også
være fysisk med i Oslo hvis muligheten er til stede.
Det vil være foredrag og samtale ved Karin og Øystein Vilming, IOGT.
Å være til stede i nuet er en grunnpilar for å ha det godt med seg selv og andre. Hvorfor er det
slik og hva kan den enkelte gjøre for å bli bedre på det? Dette møtet er en del av en møteserie
om livsglede. Les mer om IOGT-Livsglede og denne møteserien på iogt.no/livsglede. Dette
kan det sikkert også kunne etablere grupper på denne bakgrunn.
Leder anbefalte dette og de øvrige web seminarene som IOGT gjennomfører hver mandag.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 26: Sogn og Fjordane
Som nevnt sees område Sogn og Fjordane på som viktig for å kunne få etablert et
områdestyre.
Det er en del medlemmer i området, men de er spredt rundt omkring.
Det kan være en tanke å invitere samtlige medlemmer til en samling f.eks. i Førde hvor målet
være å kunne etablere et områdestyre.
Vedtak: Styret støtter denne tanken og dette en sak vi vil se videre på.

Sak 27: Møteplan videre
● 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

Her er planene for de kommende møter i regionstyret notert.
Når det gjelder seminaret vi skulle gjennomføre 14-16. januar måtte dette avlyses p.g.a corona
situasjonen. Det ble stilt spørsmål om dette seminaret kan gjennomføres samtidig med
årsmøtet 23. april.



Vedtak: Styret synes dette var en god ide og håper det kan seg gjennomføre
samtidig med årsmøtet.

Jan Erik Køhne
Sekretær


