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PROTOKOLL 
1. Åpning og konstituering 

 

a)  Åpning 

 
IOGTs 92. ordinære landsmøte ble innledet av sanginnslag fra en gruppe ansatte ved 
Åsane Folkehøyskole. Landsmøtet hedre minnet etter de rammede av tragedien ved 
Utøya og i Oslo med fellessang av ”Til Ungdommen.” IOGTs leder Helge Kolstad la 
i sin åpningstale vekt på den positive betydningen for samfunnet av at det finnes 
organisasjoner som IOGT, som i mange i sammenhenger representerer motkulturelle 
krefter. Kolstad var opptatt av å oppfordre landsmøtet til å være med å bygge en 
organisasjon som gir dem som er med mening. IOGT har ”reist kjerringa” og er i 
vekst både når det gjelder antall medlemmer og nyskapende aktiviteter og 
engasjement. Nå trenger vi enda flere som er med på å skape en flom for 
edruskapssaken, sa leder Helge Kolstad avslutningsvis. 

 

b)  Godkjenning av innkalling 

 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent 

 

c)  Godkjenning av sakliste 

 
Landsstyret melder til sakslisten at fastsettelse av kontingent skal behandles som sak 
under innkomne saker som sak 4 c. 

 
Vedtak: Saklisten ble godkjent 

 

d)  Opprop og godkjenning av representanter – fullmaktnemndas innstilling 

 
Fullmaktnemda har gjennomgått fullmakter fra regioner og områder. Det er meldt inn 
57 representanter (fra regionen 10, fra områdene 47). Fullmaktnemda har ikke 
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oversikt over om alle er valgt etter IOGTs lovverk (på årsmøte), men anbefaler at 
representantene godkjennes. 

 
Vedtak: 57 representanter med fullmakter ble godkjent. 

 
  REPRESENTANTLISTE LANDSMØTE BERGEN 2011   
       

1  Region Øst‐Norge  Turid  Folkestad 
2  Region Øst‐Norge  Kristine  Gustavsen 
3  Lambertseter  Svein   Sæterdal 
4  Lørenskog  Vidar  Bøe 
5  Lillestrøm  Bjørg   Fohlin 
6  Lillestrøm  Laila  Amundsen 
7  Østfold  Alfred   Isaksen 
8  Østfold  Solveig Brandt  Pettersen 
9  Østfold  Ann Kristin  Belsby 

10  Østfold  Vivian  Langdalen 
11  Oppland og Hedmark  Kirsten   Tangen 
12  Oppland og Hedmark  Knut W.  Jensen 
13  Oslo Sentrum  Per Jørgen  Gram Hallbert 
14  Region Sør‐Norge  Svein Børge  Haugberg 
15  Region Sør‐Norge  Jamil  Dybwad 
16  Vestfold  Gro Gade   Haanes 
17  Vestfold  Marit  Ringdal 
18  Vestfold  Jan Per  Ringdal 
19  Vestfold  Hanne Gade  Ringdal 
20  Vestfold  Else May   Olsen 
21  Grenland  Håkon  Olsen 
22  Grenland  Astrid   Olsen 
23  Grenland  Per  Skaugset 
24  Blefjell  Dag  Storvik 
25  Agder  Svein Ole  Samuelsen 
26  Region Vest‐Norge  Sven Ove   Egeland 
27  Region Vest‐Norge  Svein Inge  Årrestad 
28  Bergen og omegn.  Marit  Barene 
29  Bergen og omegn.  Helge  Fjell 
30  Bergen og omegn.  Alf  Iversen 
31  Bergen og omegn.  Jan Erik  Køhne 
32  Bergen og omegn.  Elna  Nilsen 
33  Bergen og omegn.  John  Samsonsen 
34  Bergen og omegn.  Erling  Rørtveit 
35  Bergen og omegn.  Lene  Nielsen  
36  Karmøy  Torstein  Torbjørnsen 
37  Karmøy  Kirsten  Næss 
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38  Karmøy  Grete Iren  Hallaråker 
39  Søndre Buskerud  Helmer  Nilsen 
40  Sør‐Rogaland  Tor Johan  Jensen 
41  Sør‐Rogaland  Marit Ollestad  Jensen 
42  Haugesund og omegn  Olaug  Baardsen 
43  Haugesund og omegn  Arne C.   Baardsen 
44  Sogn og Fjordane  Liv  Ytrehus 
45  Sogn og Fjordane  Ingvald  Ytrehus 
46  Sogn og Fjordane  Berit Lyslo  Concha 
47  Region Midt‐Norge  Per Arne  Lillebø 
48  Region Midt‐Norge  Arne   Sandøy 
49  Romsdal og Nordmøre  Søren   Høj 
50  Romsdal og Nordmøre  Anne‐Karin  Høj 
51  Søre Sunnmøre  Bergljot  Tødenes 
52  Søre Sunnmøre  Steinar  Grimstad 
53  Søre Sunnmøre  Karin   Grimstad 
54  Region Nord‐Norge  Jan  Hallstensen 
55  Region Nord‐Norge  Harald  Markussen 
56  Midt‐Troms  Karin   Bjorelvmo 
57  Midt‐Troms  Bjørn  Bjorelvmo 
58  Landsstyret  Helge  Kolstad 
59  Landsstyret  Espen Dahl  Svendsen 
60  Landsstyret  Thorleif   Jenssen 
61  Landsstyret  Sonja  Jacobsen 
62  Landsstyret  Leif‐Helge  Molvik 
63  Landsstyret  Morten  Husby 
64  Landsstyret  Inger Marie  Fjellvang 
65  Landsstyret  Dag  Endal 
66  Landsstyret  Adrian Farner   Rogne 
67  Landsstyret  Trine  Skåret 
68  Landsstyret  Berit   Langseid 
69  Landsstyret  Trine Danielsen  Kielland 
70  Landsstyret  Ole Martin  Oldervik 
71  Landsstyret  Frank  Henriksen 
72  1. vara  Roar  Olsen 
73  2. vara  Sofia Gram  Hallbert 
74  3. vara  Trond  Aasland 

       
  Cecilie Widnes  Generalsekretær   
  Jan Tore Evensen  Org.konsulent sentralt   
  Roald Heggernes  Org.konsulent sentralt   
  Odd Kjell Ingvaldsen  Leder Avdeling Sosial mobilisering 
  Trond Gjøvåg  Org.kons. Region Vest‐Norge 
  Trude Sletteberg  Org.kons. Region Sør‐Norge 
  Mirjeta Emini  Org.kons. Region Øst‐Norge 
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  Madlena Tsvetkova  Administrasjonssekretær sentralt 
  Morten Lønstad  FORUT   
  Jan Blom‐Jensen  FORUT   
  Bjørn Berentsen  Åsane Folkehøgskole   
  Accent  Eivind Jahren   
  Jorunn Holsen  Gjest, DNT   
  Kjell Ove Oscarsson  Gjest, IOGT‐NTO   
  Niels Christian Poulsen  Gjest, IOGT Danmark   
  Birgit Juul Nielsen  Gjest, IOGT Danmark   
  Anne‐Karin Kolstad  Gjest, Actis   
  Christoffer Vestli  Gjest, Actis   
  Liv Karin Slåttebrekk  Gjest IOGT International 
  Maria Elizabeth Aspen  Gjest, Juvente   

 
 

e)  Valg av landsmøtefunksjonærer 

 
Disse punktene på sakslisten ble behandlet under ett sammen med punk f. og g. – 
(valg av redaksjonskomite og protokollunderskrivere) 

 
Det forelå følgende forslag fra sentralstyret: 

 
Dirigenter:  
Thorleif Jenssen    Landsstyret 
Alfred Isaksen   Østfold 
 
Protokollførere: 
Roald Heggernes    Ansatt 
Trude Sletteberg   Ansatt 
 
Tellekorps:   
Mirjeta Emeni    Ansatt 
Trond Gjøvåg   Ansatt 
 
Protokollunderskrivere:  
 Svein Sæterdal    Lambertseter 
 Kirsten Tangen   Oppland og Hedmark 
 
Redaksjonskomité:  
Trond Aasland (leder)  Landsstyret 
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Turid Folkestad   Østfold 
Harald Markussen   Region Nord-Norge 
Trine Skåret   Region Øst-Norge 
Torstein Torbjørnsen  Karmøy 
 
Resolusjonskomité: 
Helge Kolstad   Landsstyret 
Jamil Dybvad   Region Sør-Norge 
Berit Lyslo Concha  Sogn og Fjordane 
Berit Langseid   Region Sør-Norge 
 
Fullmaktskomité:  
Sonja Jacobsen   Landsstyret 
Madlena Tsvetkova  Ansatt 

 
Vedtak: Sentralstyrets forslag til landsmøtefunksjonærer ble godkjent. 
 

2. Meldinger 
Generalsekretær Cecilie Widnes la fram styrets melding for 2009 og 2010 under ett.  

 
Disse tok ordet til generelle innlegg etter framleggelsen av årsmeldingene: 
Delegat 34 Torstein Torbjørnsen 
 

a)  Styrets melding 2009 

Landsmøtet hadde ingen kommentarer til den framlagte meldingen.  
 

b)  Styrets melding 2010 

Følgende tok ordet til den framlagte meldingen: 
38 Tor Johan Jensen (til punkt 10.3 vedrørende Odd Kjell Ingvaldsens engasjement), 
Generalsekretær Cecilie Widnes, 02 Kristine Gustavsen (til punkt 8 vedrørende at 
arrangering av IOGTs internasjonale kongress etter delegatens mening i 2010 burde 
fått en bredere omtale og dokumentasjon i årsmeldingen),  03 Svein Sæterdal som 
påpekte feil i punkt 12 vedrørende Godtemplarfondets styre-sammensetning, 11 
Kirsten Tangen (til punkt 12 vedrørende Rektor Lars O. Jensens Stipendfond), Svar 
fra ansatt Jan Tore Evensen, 70 Frank Henriksen (til punkt 4 og 12 vedrørende 
forarbeid i forbindelse med etablering av nye Sammen-senter).  
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c)  Kontrollkomiteens innstilling 

Kontrollkomitéens innstilling ble framlagt av dens leder Alfred Isaksen. 
 

Følgende tok deretter ordet: 57 Helge Kolstad 
 

Vedtak a-c: Årsmeldingene for 2009 og 2010 ble enstemmig vedtatt.  Redaksjonelle 
endringer vil bli foretatt administrativt. Landsmøtet tok kontrollkomitéens merknader 
til orientering. 
 

d)  Åsane Folkehøgskole 

 
Rektor Bjørn Berentsen orienterte om arbeidet ved Åsane Folkehøyskole og 
utviklingen der de siste årene. 

 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

e)  Orienteringer fra institusjoner og samarbeidspartnere 

I. FORUT 

Generalsekretær Morten Lønstad orienterte om arbeidet i Forut. 
 

Vedtak: Tatt til orientering. 
 

II. JUVENTE 

Leder for Juvente Adrian Farner Rogne orienterte om arbeidet i Juvente og om 
styrkingen av båndene mellom Juvente og IOGT. 

 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

III. JUBA 

Leder for Forut Dag Endal orienterte om arbeidet i Juba. 
 

Vedtak: Tatt til orientering. 
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3. Regnskap 
 

a)  IOGT i Norge sitt regnskap for 2009 

 
Organisasjonskonsulent Jan Tore Evensen la fram regnskapet for 2009. 

 

b)  IOGT i Norge sitt regnskap for 2010 

 
Organisasjonskonsulent Jan Tore Evensen la fram regnskapet for 2010. 

 

c)  Revisors beretning 

 
Beretningen fra revisor Frode G. Hansen ble referert. 

 
Følgende hadde ordet i forbindelse med regnskapene 58 Helge Kolstad, 02 Kristine 
Gustavsen, Ansatt Jan Tore Evensen 
 
Vedtak: Etter revisors beretning var framlagt ble regnskapene fra 2009 og 2010 
inkludert Carl Reynoldsfondet, IOGTs utviklingsfond, Aasta og Sverre Jensens fond 
og Rektor Lars O Jensens fond enstemmig godkjent med de bemerkninger som ble 
gitt i debatten og kommentarer i kontrollkomitéen rapport.  
 

d)  Regnskap Åsane Folkehøgskole 

 
Regnskapet og revisorberetning for Åsane Folkehøyskole ble framlagt skriftlig for 
landsmøtet i eget sakspapir. 
 
Følgende hadde ordet i forbindelse med regnskapet for Åsane Folkehøyskole: 70 
Frank Henriksen, Ansatt Jan Tore Evensen, 58 Helge Kolstad. 

 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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4. Innkomne forslag 
 

a)  Avvikling av Godtemplarfondet 

 
Sentralstyret foreslo at landsmøtet vedtok følgende : ”Godtemplarfondet avvikles 
innen utgangen av 2011.” 
 
Bakgrunn for forslaget var at Finanstilsynet har kommet til at virksomheten ikke er helt i 
overenstemmelse med finanslovgivningen. Fondet har siden starten forvaltet midler fra avdelinger 
og distrikter i IOGT. Å plassere verdipapirer for andre krever konsesjon fra myndighetene, og 
tilsynet mente at lokalavdelingene måtte betraktes som egne selvstendige enheter.På bakgrunn av 
dette vedtok generalforsamling i fondet i år å legge ned Godtemplarfondet, men pga fondets 
vedtekter må et slikt vedtak også gjøres på Juvente og IOGT sine respektive landsmøter. 
 
For å sikre midlene i fondet er et opprettet et nytt aksjeselskap, Sober Kapital, som skal videreføre 
Godtemplarfondet sitt formål om å forvalte midler i IOGT og Juvente fremover. Alle innskytere i 
fondet kommer til å få aksjer i det nye selskapet etter størrelsen på innskuddene. Målet er at dette 
gjøres på en slik måte at innskyterne ikke skal merke noen praktisk endring i forhold til slik de har 
forholdt seg til fondet tidligere. 

 
Forslaget krever også endring i IOGTs lovverk ved at § 5-10 strykes og at det gjøres endringer i § 5-
7 og 5-8 

 
Følgende tok ordet i saken:  
11 Kirsten Tangen, 59 Espen Dahl Svendsen 
 
Vedtak: Godtemplarfondet avvikles innen utgangen av 2011. Enstemmig vedtatt. 

 

b)  Lovendringsforslag 

 
Det har vist seg å være behov for å gjøre noen justeringer i IOGTs lovverk som følge 
av tidligere endringer av organisasjonsstrukturen, dannelsen av vår nye junior- og 
barneorganisasjon Juba, samt et behov for å modernisere deler av lovverkets 
begrepsbruk. Etter en gjennomgang av lovverket, fremmer landsstyret i IOGT i Norge 
derfor følgende lovendringsforslag 
 
1) ENDRING: Landsstyret foreslår derfor at gjennomgående i hele lovverket IOGTs 
Juniorforbund endres til Junior – og barneorganisasjonen Juba. Dette gjelder § 1-2 avsnitt 7, § 2-3 
avsnitt 2, § 2-4 første avsnitt, § 3-3 avsnitt 8, § 7-1 avsnitt 7, § 8-1. § 8-1 har overskriften Junior – 
og barneorganisasjonen Juba. I de øvrige tilfellene benyttes forkortelsen Juba. 
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BEGRUNNELSE: 
Junior- og barneorganisasjonen Juba ble 6. januar 2010 opprettet som et resultat av at IOGTs 
Juniorforbund og DNTB i realiteten har slått seg sammen. Som et resultat av dette er det nå naturlig 
at Juba erstatter den status som IOGTs Juniorforbund tidligere hadde som IOGTs 
barneorganisasjon. 
 
Vedtak:   Enstemmig vedtatt at gjennomgående i hele lovverket IOGTs Juniorforbund endres 
til Junior – og barneorganisasjonen Juba. 
 
2) ENDRING: Brorskap erstattes med solidaritet. Dette medfører følgende lovendringer: 
a) § 1-1 avsnitt ”IOGT i Norge er tilsluttet IOGT International. IOGT skal gjennom sitt arbeid 
sentralt og i regionale og lokale enheter arbeide for å fremme ideene om edruskap, brorskap og fred 
slik det er uttrykt i IOGTs internasjonale plattform.” 
Endres til 
”IOGT i Norge er tilsluttet IOGT International IOGT skal gjennom sitt arbeid sentralt og i regionale 
og lokale enheter arbeide for å fremme ideene om edruskap, solidaritet og fred slik det er uttrykt i 
IOGTs internasjonale plattform.” 
b) § 1-2 avsnitt 3 
” Medlemmer i IOGT arbeider for å virkeliggjøre brorskap mellom mennesker for å skape varig 
fred og en bedre verden.” 
Endres til  
” Medlemmer i IOGT arbeider for solidaritet mellom mennesker for å skape varig fred og en bedre 
verden.” 
BEGRUNNELSE: 
Begrepet brorskap har vært et godt begrep og det har stått sentralt i IOGTs historie og i demokratiets 
historie for øvrig. I dag har brorskap ikke lenger en entydig positiv betydning for det brede lag av 
befolkningen, og det er lite i bruk. Dette skyldes blant annet at det i liten grad oppfattes som et 
kjønnsnøytralt begrep. Dessuten assosieres det i stor grad med mer lukkede, og ofte reakjonære, 
organisasjoner som ofte kaller seg nettopp ”brorskap”. Det bør derfor erstattes med et begrep i 
dagens samfunn oppleves som meningsbærende og positivt assosiert med de verdier IOGT vil 
formidle. 
 
Følgende tok ordet i saken: 
03 Svein Sæterdal, 23 Per Skaugset, 36 Torstein Torbjørnsen, 67 Trine Skåret, 58 Helge Kolstad, 73 
Sofia Hallbert, 66 Adrian Farner Rogne, 15. Jamil Dybwad, 01 Turid Folkestad, 55 Harald 
Markussen, 02 Kristine Gustavsen, 25 Svein Ole Samuelsen, 61 Sonja Jacobsen 
 
66 Adrian Farner Rogne foreslo at brorskap erstattes med solidaritet samt at man legger til begrepet 
vennskap. Formuleringen blir dermed I så fall edruskap, vennskap, solidaritet, og fred.  
 
Vedtak: Landsmøtet voterte over om begrepet brorskap skal erstattes  med solidaritet. 
Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer. Landsmøtet voterte deretter over om begrepet vennskap 
skal legges til formuleringen. Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer. Heretter benyttes dermed 
formuleringen “edruskap, vennskap, solidaritet og fred” i de ovenfornevnte paragrafer. 
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3) ENDRING: Rusgifter erstattes med rusmidler/rus. Dette medfører følgende lovendringer: 
 
a) §1-1 avsnitt 3 ”skape tilslutning til en rusgiftfri livsstil og til en politikk som sikter på å 
begrense rusgiftbruken og redusere skadevirkningene av alkohol og andre rusgifter.” 
erstattes med 
”skape tilslutning til en rusfri livsstil og til en politikk som sikter på å begrense rusmiddelbruken 
og redusere skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler.” 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot to stemmer 
 
b) § 1-1 avsnitt 8 ”gjennom praktiske tiltak og sosialt arbeid være med på å skape større 
muligheter for et menneskeverdig liv for rusgiftofrene og deres pårørende.” 
Erstattes med 
”gjennom praktiske tiltak og sosialt arbeid være med på å skape større muligheter for et verdig liv 
for rusmisbrukere og deres pårørende.” 
 
28 Marit Barane foreslo at begrepet rusgiftofrene erstattes med rusmiddelavhengige. 
 
Gjest Eivind Jahren  foreslår at begrepet rusgiftofre erstattes med rusmiddelmisbrukere og deres 
pårørende  
 
Votering: Begrepet verdig liv erstatter begrepet menneskeverdig liv. Endringen ble enstemmig 
vedtatt.  Landsmøtet voterte deretter over sentralstyrets forslag om å bruke begrepet rusmisbrukere. 
Sentralstyrets forslag om at begrepet rusgiftofre erstattes av begrepet rusmisbrukere fikk støtte av 29 
stemmer. 35 stemte mot sentralstyrets forslag. Sentralstyrets forslag er dermed nedstemt. Salen 
voterte deretter over om begrepet skal erstattes av rusmiddelavhengige eller rusmiddelmisbrukere 
Rusmiddelavhengige fikk 45 stemmer 
Rusmiddelmisbrukere fikk 4 stemmer 
 
Endelig vedtak: Følgende forslag til erstatningstekst ble deretter tatt opp til endelig votering: 
”gjennom praktiske tiltak og sosialt arbeid være med på å skape større muligheter for et 
verdig liv for rusmiddelavhengige og deres pårørende.”  Forlaget ble vedtatt mot 5 stemmer. 
 
c) § 1-2 avsnitt 2 
”Medlemmer i IOGT bruker ikke og bidrar heller ikke til at andre kan bruke alkohol og andre 
rusgifter.” 
erstattes med 
”Medlemmer i IOGT bruker ikke og bidrar heller ikke til at andre kan bruke alkohol og andre 
rusmidler.” 
BEGRUNNELSE: 
Begrepet rusgift har en viktig ideologiske betydning i forhold til å kommunisere at alkohol og en 
rekke andre rusmidler har negative farmakologiske implikasjoner. Et av problemene med dette 
begrepet er at det av svært mange mennesker fortolkes som negativt og fordømmende og at det 
derfor i stor grad hemmer det påvirknings- og dialogarbeiet som vi som organisasjon aktivt fører for 
å redusere alkoholskader og alkoholbruk. Begrepet rusmiddel fungerer bedre. Blant folk flest vil 
også ordet rusmisbruker, rusfri etc - altså uten at ordet rusmiddel i sin helhet er gjengitt – blir 
oppfattet som å dreie seg om alkohol og illegale rusmidler. Disse ordene fungerer dessuten bedre i 
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dagligtale og og mye av formidlingsareidet. 
 
Følgende tok ordet i saken: 
Gjest Eivind Jahren, 35 Lene Nilsen, 28 Marit Barane, 61 Sonja Jacobsen, 58 Helge Kolstad, 36 
Torstein Torbjørnsen, gjest Maria Aspen 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
4) TILLEGG: Ny setning settes inn i § 1-1 etter avsnitt 2 ”IOGT er religiøst nøytral og 
partipolitisk uavhengig.” 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
5) ENDRING: § 1-1 avsnitt 4 
”arbeide aktivt for å øke respekten mellom mennesker uavhengig av rase, kjønn, religiøs og politisk 
oppfatning” 
erstattes med 
”arbeide aktivt for å øke respekten mellom mennesker uavhengig av hudfarge, etnisitet, kjønn, 
seksuell legning, religiøs og politisk oppfatning.” 
BEGRUNNELSE: 
Det gir ingen mening verken biologisk eller sosialt å dele mennesker inn i raser. Derimot er det i 
dag et stort behov for å inkludere hudfarge, etnisitet og seksuell legning blant de kategorier som 
bidrar eller benyttes til å skille mellom oss mennesker. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
6) TILLEGG: Ny setning settes inn i § 2.1 etter avsnitt 2 
”Landsmøtet skal behandle meldinger og regnskap for IOGT i Norge, behandle lovendringsforslag, 
vedta arbeidsplan og budsjett for kommende 
landsmøteperiode, samt velge sentralstyre, revisor, kontrollkomité og valgkomité for kommende 
periode.” 
BEGRUNNELSE: 
Vedtektene bør presisere hvilke oppgaver som tilligger organisasjonens høyeste organ, landsmøtet. 
 
66 Adrian Farner Rogne framla tilleggsforslag om at utrykket kontingent legges inn i teksten. 
 
Vedtak: Tillegget ble enstemmig vedtatt med 66 Adrian Farner Rognes tillegg. 
 
7) ENDRING: § 3-2 første avsnitt 
”Regionen velger på årsmøtet et styre på minst 3 medlemmer. Leder, sekretær og økonomileder 
velges særskilt.” 
Erstattes med 
”Regionen velger på årsmøtet et styre på minst 3 medlemmer. Leder og økonomileder velges 
særskilt.” BEGRUNNELSE: Regionene kan velge å løse sekretærfunksjonen på andre måter enn 
ved valg av egen funksjonær. Eksempelvis ved bruk av konsulent til denne oppgaven. 
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Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
8) ENDRING: § 4-2 avsnitt 4. ”Årsmøtet velger 2 revisorer utenom styret.” Endres til ” 
”Årsmøtet velger én revisor utenom styret.” 
 
Vedtak:  Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
9) ENDRING: § 5-4 første avsnitt ”Årsmøtet i laget velger et styre som minst skal bestå av leder, 
sekretær og 
kasserer” endres til 
”Årsmøtet i laget velger et styre som minst skal bestå av leder og to styremedlemmer.” 
BEGRUNNELSE: 
Styret i et IOGT-lag bør kunne konstituere seg slik de finner det mest hensiktsmessig for å løse sine 
oppgaver. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
10) ENDRES: §5 – 5 
Samlede bevilgninger til formål utenfor Godtemplarbevegelsen begrenses til kr. 10 000,- per år 
Endres til 
Samlede bevilgninger til andre formål enn prosjekter og aktiviteter innenfor IOGT, samt til 
Juvente, Juba og Forut begrenses til kr. 10 000,- per år 
BEGRUNNELSE: 
”Godtemplarbevegelsen” er et begrep som er i liten bruk i dag, og særlig i forhold til nye 
medlemmer må det forklares. Vi ønsker derfor en klarere beskrivelse i lovverket av hvem denne 
begrensingen gjelder i forhold til. 
 
Følgende tok ordet i saken: 02 Kristine Gustavsen, 49 Søren Høj, 60 Thorleif Jenssen, 03 Svein 
Sæterdal, 02 Kristine Gustavsen, 68 Berit Langseid, 59 Espen Dahl Svendsen, 49 Søren Høj 
 
02 Kristine Gustavsen framla forslag om at ordet “totalt” legges til sentralstyrets forslag, men trakk 
dette forslaget i forbindelse med voteringen. 
 
49 Søren Høj framla forslag om at beløpet økes til kr. 20 000,- pr. år.  
 
03 Svein Sæterdal framla forslag om at beløpet settes til kr. 25 000,- pr. år.  
 
Vedtak: Landsmøtet stemte over endring av begrepsbruken fra Godtemplarbevegelsen til 
IOGT, samt Juvente, Juba og Forut. Forslaget til begrepsendring ble enstemmig vedtatt. 
Sentralstyrets forslag ble deretter vedtatt mot 7 stemmer når det gjaldt fastsettelse av 
pengebeløp.  
 
11) UTGÅR: § 5-7 siste del av avsnitt 2 og avsnitt 3 
” Midler som pr. 1.1.2001 står i ”Nedlagte losjers fond” overføres også til fondet. Midlene plasseres 
som en del av Godtemplarfondet. Midlene forrentes som nevnt i fondets vedtekter.” Utgår 
BEGRUNNELSE: 
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Godtemplarfondet er nedlagt. Midler fra tidligere Nedlagte losjers fonds midler er dessuten i sin 
helhet overført og denne presiseringen er ikke lenger nødvendig 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
12) ENDRES: § 5-8 avsnitt 3 
”Pengemidler frigjort ved salg av eiendom bør fortrinnsvis plasseres i Godtemplarfondet. Bruk av 
midler og avkastning er fastsatt i fondets vedtekter.” 
Endres til: ”Pengemidler frigjort ved salg av eiendom bør plasseres slik sentralstyret i 
IOGT tilrår.” 
BEGRUNNELSE: 
Godtemplarfondet er nedlagt, men inntil alternativ plassering kan konkretiseres i lovverket, bør det 
henvises til sentralstyrets anbefalinger slik at vi i størst mulig grad kan beholde oversikten over 
organisasjonens samlede eiendeler, samt å forvalte dem på best mulig måte. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
13) UTGÅR I SIN HELHET: § 5-10 GODTEMPLARFONDET 
”Godtemplarfondet er opprettet for å ivareta en best mulig forvaltning av ledige midler i IOGT. 
Fondet reguleres av egne vedtekter som bare kan endres med 2/3 flertall på fondets årsmøte.” Utgår 
BEGRUNNELSE: Som følge av nedleggelse av Godtemplarfondet, se egen sak. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
14) ENDRES: § 5-11 ”Enheten sender melding om sin virksomhet til sentralkontoret på fastsatt 
skjema innen 1. februar.” 
endres til 
”Enheten sender melding om sin virksomhet til sentralkontoret på fastsatt skjema innen 1. mars.” 
BEGRUNNELSE: 
Det er ønskelig at avdelingene får tid til å avholde sine årsmøter for meldingen skal sendes. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
15) UTGÅR: § 7-1 avsnitt 5 
”Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent senest 1/2 år etter utløpet av det året kontingenten 
gjelder, kan suspenderes. Dersom avdelingen finner at medlemmet ikke skal suspenderes, er 
avdelingen ansvarlig for avgiften.” Utgår 
BEGRUNNELSE: 
Det holder med den påfølgende setningen om at medlemmer strykes etter et år. Ordningen om at 
avdelingen kan stå ansvarlig for kontingenten er under avvikling da den sjelden godkjennes av 
offentlige bevilgende myndigheter. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
16) ENDRES: §7-1 avsnitt 6 
”Sentralkontoret må gi melding til lokalavdelingen om de medlemmer som står til rest med 
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kontingenten.” 
Endres til 
”Sentralkontoret må gi melding til lokalavdelingen og området om de medlemmer som står til rest 
med kontingenten.” 
 
59 Espen Dahl Svendsen 
 
36 Torstein Torbjørnsen foreslo at sentralkontoret også sender melding til områdene ved utmelding. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra 36 Torstein Torbjørnsen oversendes til 
sentralstyret. 
 
17) ENDRES: § 7-2. Paragrafen endres i sin helhet ”§ 7-2 LOVOVERTREDELSER 
Et medlem som overtrer noen av IOGT lover eller for øvrig opptrer på en måte som er egnet til å 
skade IOGTs interesser, kan etter at saken er forsvarlig undersøkt, ved vedtak med minst 4/5 flertall 
av fulltallig styre/råd i avdelingene, suspenderes for et bestemt tidsrom eller utelukkes. 
Vedkommende medlem kan kreve å få gi forklaring og føre vitner. 
Et medlem som har brutt løftet om personlig avhold fra alkohol eller andre narkotika, må enten 
fornye sitt medlemskap eller utelukkes. Vedkommende medlem skal forespørres om det ønsker å 
fornye medlemskapet, og må i så fall underskrive en begjæring herom med erklæring om at han 
eller hun erkjenner fortsatt å være bundet av godtemplarløftet. Losjerådet/styret i IOGT-laget avgjør 
deretter med alminnelig flertall om begjæringen skal innvilges. 
Vedtaket kunngjøres i lokalavdelingen. Vedtaket kan påankes til vedkommende regionstyre og 
derfra til sentralstyret.” 
Endres til 
”§ 7-2 UTELUKKELSE 
Et medlem som har brutt kravet til medlemskap jmf §1-2 kan utelukkes som medlem. Vedtak om 
dette fattes av styret i lokalavdelingen/området eller av sentralstyret i samråd med lokalavdelingen 
eller med regionen medlemmet tilhører. 
Et medlem som åpenbart agerer i strid med IOGTs målsetninger slik de fremgår i organisasjonens 
lovverk, arbeidsprogram og strategidokumenter kan også utelukkes som medlem. Vedtak om dette 
kan kun fattes av sentralstyret. 
Medlemmet som utelukkes skal informeres. Om vedtak om utelukkelse er fattet av sentralstyret skal 
også medlemmets lokalavdeling og område informeres. Om vedtaket har blitt fattet av 
avdelingsstyret / områdestyret kan medlemmet klage vedtaket inn for sentralstyret innen en måned 
etter at medlemmet har blitt informert om utelukkelsen. Sentralstyret kan da oppheve vedtaket.” 
BEGRUNNELSE: 
Det kan vise seg nødvendig å ha en utelukkelsesparagraf. Det har samtidig vært nødvendig å tilpasse 
denne paragrafen til den nye organisasjonsstrukturen og at det avgitte avholdsløftet nå er erstattet 
med at medlemmer er forpliktet i henhold til lovverket. 

 
Gjest Eivind Jahren, 03 Svein Sæterdal, Trond Åsland 
 
Gjest Eivind Jahren foreslo at de to ordene i midtre avsnitt om at arbeidsprogram og 
strategidokument strykes i sentralstyrets forslag. 
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Vedtak: Sentralstyrets forslag ble vedtatt enstemmig med den endring gjest Eivind Jahren 
foreslo.  
 

c)  Fastsettelse av kontingent 

Saken ble behandlet under budsjettbehandling sak 7. 
 

5. Fredspolitisk plattform 
 
Trond Aasland framla sentralstyrets forslag til fredspolitisk plattform.  

 
Disse tok ordet i saken: 
15 Jamil Dybwad, gjest Eivind Jahren, 66 Adrian Farner Rogne 
 
15 Jamil Dybwad foreslo at sentralstyret arbeider videre med å utrede og begrunne 
idégrunnlaget for dokumentet. 
 
Vedtak: Forslaget fra sentralstyret ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra15 Jamil 
Dybwad ble oversendt sentralstyret.  

 

6. Arbeidsplan 2012 – 2011 
 
IOGTs leder Helge Kolstad ga en omfattende generell orientering om sentralstyrets 
forslag til arbeidsplan for neste periode, med tanke på at planen skal fungere som en 
delplan for å nå målene som vi har satt oss i langtidsplanen fram mot 2017. 

 
Odd Kjell Ingvaldsen presenterte deretter hovedtanker rundt området Sosialt arbeid / 
Sosial mobilisering i arbeidsplanen. 

 
Trond Gjøvåg presenterte hovedtanker bak årets satsing på kampanjen Hvit Jul. 

 
Mirjeta Emeni presenterte planer for styrket fokus på integrasjon av våre nye 
landsmenn i organisasjonen. 

 
Espen Dahl Svendsen presenterte eiendomsutvalgets tanker bak punktet i den 
foreslåtte arbeidsplanen om opprettelsen av et eget eiendomsselskap for å få en bedre 
forvaltning av eiendomsmassen i organisasjonen. 
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Generalsekretær Cecilie Widnes innledet deretter til gruppearbeid rundt arbeidsplanen 
før salen kom med innspill til foreslått arbeidsplan. 

 
Følgende tok ordet med kommentarer og innspill til foreslått arbeidsplan før 
gruppearbeidet: 65 Adrian Farner Rogne, 34 Torstein Torbjørnsen. 

 
Det kom følgende endringsforslag til arbeidsplanen som ble videresendt til 
redaksjonskomitéen fra gruppearbeidene: 

 
Region Nord-Norge v/ 53 Jan Hallstensen framla følgende forslag til tillegg under 
punktet organisering: Utvikle metoder, aktiviteter og organisasjonsprosjekt som kan 
brukes til verving og etablering av nye avdelinger og områder. 
Region Midt-Norge v/ 69 Ole Martin Oldervik framla følgende forslag til tillegg 
under punktet Fred, Utvikling og demokrati: Forut informerer lokale avdelinger f.eks 
om hvilke barnehager som har opplegg med Forut. 

 
Region Vest-Norge v/ 70 Frank Henriksen framla følgende forslag om endringer av 
foreslått tekst:  

- Utvikle en langsiktig finansieringsstrategi for IOGTs prosjekter, og ansatte i 
regionene og sentralt ansatte. 

- Endring av tekst i punkt om Åsane Folkehøyskole: Avklare videre drift av 
Åsane Folkehøyskole. Landsstyret får fullmakt til å utrede nødvendige tiltak 
i løpet av perioden. 

 
Region Sør-Norge v/ 67 Berit Langseid framla følgende forslag til tillegg under 
punktet ”I løpet av perioden skal vi”: Videreutvikle og iverksette en mediestrategi 
som kan styrke vår synlighet i alle typer massemedier”. 

 
Region Øst-Norge v/ 65 Adrian Farner Rogne framla følgende forslag til tillegg under 
punktet ”I løpet av perioden skal vi”: Nytt kulepunkt – Utarbeide et helhetlig 
skoleringsopplegg slik at nye og gamle medlemmer får opplæring i IOGTs ideologi 
og kunnskapen de trenger for å engasjere seg. Under punkt ”Øke medlemstallet”: Nytt 
kulepunkt – Benytte prosjektenes kontaktflate mer aktivt i medlemsrekruttering. 

 
Følgende tok etter gruppenes presentasjoner deretter ordet: 34 Torstein Torbjørnsen, 
53 Jan Hallstensen, Accentredaktør Eivind Jahren, 01 Turid Folkestad, gjest Liv 
Karin Slåttebrekk, 54 Harald Markussen, 03 Svein Sæterdal, ansatt Odd Kjell 
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Ingvaldsen, 57 Helge Kolstad, 13 Per Jørgen Gram, 65 Adrian Farner Rogne, Rektor 
Bjørn Berntsen, 02 Kristine Gustavsen, 58 Espen Dahl Svendsen 

 
54 Jan Hallstensen framla forslag om to nye nye kulepunkt under organisasjon: - 
Utvikle metoder, aktiviteter, organisasjonsutviklingsprosjekt som kan brukes til 
verving og etablering av nye avdelinger og områder. 

- Videreutvikle hjemmesiden. 
 

02 Kristine Gustavsen framla forslag om at sentralstyret bør se på språkbruken i 
planen slik at man er konsekvente på hva slags uttrykk som blir brukt, f.eks 
alkoholfritt kontra rusfritt. 

 
01 Turid Folkestad foreslo at aller siste setning vedrørende Åsane Følkehøyskole i 
foreslått arbeidsplan,  ”Landsstyret får fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak i 
løpet av perioden” strykes. 
 
Gjest Liv Karin Slåttebrekk la fram forslag til ny tekst i punktet om Åsane 
Folkehøyskole: Landsstyret legger innen landsmøtet 2013 fram en rapport i tre deler: 

- Økonomisk analyse over aktiviteten. 
- Vedlikeholdsplan 
- Synliggjøring av hvordan skolen skal arbeide med IOGTs verdigrunnlag – 

også gjennom linjetilbudet. 
 

03 Svein Sæterdal framla forslag om nye punkt:  
-   ”Arbeide videre for å realisere en sammenslutning av DNT og IOGT”.  
- Beregne forventet levealder for IOGTs medlemmer i forhold til 

totalbefolkningen i samme alder og kjønn. Dette gjøres i samarbeid med en 
kompetent forsker. 

Han forslo dessuten å erstatte foreslått tekst om Åsane folkehøyskole med følgende 
tekst: 

- Sentralstyret utreder seinest innen neste landsmøte om IOGTs framtidige 
økonomiske og ideologiske utbytte av sitt eierskap til Åsane Folkehøyskole 
tilsier fortsatt eierskap eller salg. Avgjørelse om eventuelt salg fattes av 
IOGTs landsmøte 

 
13 Per Jørgen Gram Hallbert framla forslag om nytt punkt under Organisasjon 
(verving): - Mer kontakt med andre organisasjoner som samler voksne på sine 
arrangement for å kunne gjennomføre verveaktiviteter på egnede arenaer. 
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66 Adrian Farner Rogne framla forslag om følgende tillegg under punktet politikk: 
”Ha minst 50 alkoholpolitiske…”. Han framla deretter følgende forslag til tillegg i 
nest siste punkt i arbeidsplanen om eiendomsutvikling: Opprette et eiendomsselskap 
for å forbedre forvaltning av eiendomsmassen i organisasjonene i samarbeid med 
DNT og Juvente. 

 
Forslagene fra grupeearbeidene og enekltdelegater ble etter enstemmig vedtak 
oversendt til redaksjonskomiteen for videre behandling og samkjøring av forslag før 
votering.  
 
Følgende endringsforslag til arbeidsplanen ble deretter senere i landsmøtet behandlet 
etter innstillinger fra redaksjonskomitéen: 

 
I løpet av perioden skal vi:  
 

66 Adrian Farner Rogne: 
Ha minst 50 alkoholpolitiske…  
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes – innarbeides i arbeidsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling. 
 
Region Sør-Norge v/ 67 Berit Langseid 
Videreutvikle og iverksette en mediestrategi som kan styrke vår synlighet i alle typer 
massemedier. 
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes - innarbeides i arbeidsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling. 
 

 
FRED, UTVIKLING OG DEMOKRATI 
Være med på å øke forståelsen… 

Region Midt-Norge v/ 69 Ole Martin Oldervik:  
Forut informerer lokale avdelinger f. eks om hvilke barnehager som har opplegg med 
Forut. 
Redaksjonskomitéens innstilling: Oversendes til Sentralstyret for innarbeiding i 
handlingsplanen  

 
Følgende tok ordet i saken: 
59 Espen Dahl Svendsen, 59 Thorleif Jensen  
Nytt forslag: Saken oversendes til sentralstyret for videre arbeid  
Vedtak: Landsmøtet vedtok å oversende saken til sentralstyret for videre arbeid. 
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Region Vest-Norge v/ 70 Frank Henriksen: 
Verve minst 75 Forutpartnere i perioden  
Vi ønsker å tallfeste nivået på økning av antall nye Forutpartnere. Måltallet settes til 
75 nye Forut-partnere i perioden.  
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes – innarbeides i arbeidsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling  
 

ORGANISASJON 
Gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt…  
 

Region Nord-Norge v/ 53 Jan Hallstensen  
Utvikle metoder, aktiviteter og organisasjonsprosjekt som kan brukes til verving og 
etablering av nye avdelinger og områder 
Redaksjonskomitéens innstilling: innarbeides i arbeidsplanen - Utarbeide et opplegg 
for aktivitet i nye avdelinger  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling 

 
Region Øst-Norge v/ 65 Adrian Farner Rogne 
Utarbeide et helhetlig skoleringsopplegg som gir nye og gamle medlemmer 
organisasjonskunnskap og opplæring i IOGTs ideologi.  
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes – innarbeides i arbeidsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling 
 

Øke medlemstallet med… 
 

Region Vest-Norge v/ 70 Frank Henriksen:  
Begrepet 10 % fjernes og man bør fastholde målet om 10 000 nye medlemmer innen 
2017. (ikke mottatt forslaget skriftlig).  
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes – innarbeides i arbeidsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling 
 

 
13 Per Jørgen Gram Hallbert: 
Mer kontakt med andre organisasjoner som samler voksne på sine arrangementer for 
å kunne gjennomføre verveaktiviteter på egnede arenaer 
Redaksjonskomitéens innstilling: Innarbeides i handlingsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling 
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66 Adrian Farner Rogne:  
Benytte prosjektenes kontaktflate mer aktivt i medlemsrekruttering. 
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes – innarbeides i arbeidsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling 
 
 

Opptre som én organisasjon… 
 

54 Jan Hallstensen  
Videreutvikle hjemmesiden. 
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes – oversendes for innarbeiding i 
handlingsplanen.  
Følgende tok ordet i saken: 
54 Jan Hallstensen 
Redaksjonskomiteen sluttet seg til 54 Jan Hallstensens opprinnelige forslag og 
foreslår at saken oversendes for innarbeiding i arbeidsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok 54 Jan Hallstensens opprinnelige forslag slik at saken 
oversendes for innarbeiding i arbeidsplanen. 
 

 
Region Vest, Frank Henriksen (endring) 
Utvikle en langsiktig finansieringsstrategi for IOGTs prosjekter , og regionalt og 
sentralt ansatte. 
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes – innarbeides i arbeidsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling 
 

 
66 Adrian F Rogne:  
Tillegg i nest siste om eiendomsutvikling: Opprette et eiendomsselskap for å forbedre 
forvaltning av eiendomsmassen i organisasjonen, og invitere DNT og Juvente til 
samarbeid. 
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes – innarbeides i arbeidsplanen  
Vedtak: Landsmøtet vedtok redaksjonskomitéens innstilling 
 

 
03 Svein Sæterdal: 
”Arbeide videre for å realisere en sammenslutning av DNT og IOGT”. 
Redaksjonskomitéens innstilling: Redaksjonskomiteen ser det som unødvendig å 
innarbeide dette forslaget til arbeidsplanen. 
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Følgende tok ordet i saken:  
03 Svein Sæterdal, 15 Jamil Dybvwad, 58 Helge Kolstad, 65 Adrian Farner Rogne, 
66 Trine Skåret 
Svein Sæterdals forslag om at punktet skulle inn i arbeidsplanen ble tatt opp til 
votering. 
Vedtak:  Punktet ble vedtatt tatt inn som eget punkt i arbeidsplanen.  

 
01 Turid Folkestad foreslo at aller siste setning vedrørende Åsane folkehøgskole i 
foreslått arbeidsplan,  ”Landsstyret får fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak i 
løpet av perioden” strykes.  
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes – Redaksjonskomiteen innstiller på at øvrige 
forslag om Åsane folkehøgskole ikke innarbeides i arbeidsplanen.  
Følgende hadde ordet i saken: 
57 Helge Kolstad, 01 Turid Folkestad, 03 Svein Sæterdal, gjest Liv Karin Slåttebrekk, 
70 Frank Henriksen, 60 Thorleif Jenssen 
Dirigentbordet la fram følgende forslag til endelig tekst: ”Avklare videre drift av 
Åsane Folkehøyskole. Det legges fram en rapport til neste landsmøte” 
Vedtak: Landsmøtet vedtok dirigentbordets forslag til endelig tekst.  

 
Følgende forslag om Åsane Folkehøyskole tas dermed ikke inn i arbeidsplanen: 
 
Gjest Liv Karin Slåttebrekk la fram forslag til ny tekst i punktet om 
Åsane folkehøgskole: Landsstyret legger innen landsmøtet 2013 fram en rapport i tre deler: 

- Økonomisk analyse over aktiviteten. 
- Vedlikeholdsplan 
- Synliggjøring av hvordan skolen skal arbeide med IOGTs verdigrunnlag – også gjennom linjetilbudet. 
 

Region Vest, Frank Henriksen: 
Endring av tekst i punkt om Åsane Folkehøyskole: Avklare videre drift av Åsane Folkehøyskole. Landsstyret får fullmakt 
til å utrede nødvendige tiltak i løpet av perioden. 

 
03 Svein Sæterdal:  
Sentralstyret utreder seinest innen neste landsmøte om IOGTs framtidige økonomiske og ideologiske utbytte av sitt 
eierskap til Åsane Folkehøyskole tilsier fortsatt eierskap eller salg. Avgjørelse om eventuelt salg fattes av IOGTs 
landsmøte. 

 
Andre forslag 

03 Svein Sæterdal: 
Beregne forventet levealder for IOGTs medlemmer i forhold til totalbefolkningen i 
samme alder og kjønn. Dette gjøres i samarbeid med en kompetent forsker. 
Redaksjonskomitéens innstilling: Oversendes sentralstyret.  
Følgende hadde ordet i saken: 
40 Arne Baardsen, 03 Svein Sæterdal 
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Vedtak: Tydelig flertall for at saken oversendes til sentralstyret 
 
34 Torstein Torbjørnsen framla følgende oversendelsesforslag: Landsmøtet ber 
landsstyret om å arbeide for å skape en ”bank” for den gode IOGT-historie i den 
hensikt å skape mer engasjement og entusiasme hos våre medlemmer.” 
Følgende hadde ordet i saken: 
72 Roar Olsen, 59 Espen Dahl Svendsen, 74 Trond Aasland 
Redaksjonskomitéens innstilling: Støttes . 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt oversendt til sentralstyret 

 
 
02 Kristine Gustavsen framla forslag om at sentralstyret bør se på språkbruken i 
planen slik at man er konsekvent på hva slags uttrykk som blir brukt, f.eks alkoholfritt 
kontra rusfritt. 
Redaksjonskomitéens innstilling: Redaksjonskomiteen har i sin gjennomgang ikke sett 
behov for endringer, men vil be administrasjonen om å vurdere forslaget i forbindelse 
med sluttredigeringen av arbeidsplanen. 
Følgende hadde ordet i saken: Espen Dahl Svendsen,  
Vedtak:  Redaksjonskomitéens innstilling om at administrasjonen skal vurdere 
forslaget ble endret til sentralstyret og vedtatt. 

 
Samlet vedtak i sak 6. Arbeidsplan: Arbeidsplanen i sin helhet med de endringer 
som foreligger ble deretter ENSTEMMIG VEDTATT. 
 

7. Budsjett 2012 og 2013 
 
Organisasjonskonsulent Jan Tore Evensen framla sentralstyrets forslag til budsjett for 
neste periode. Dirigentene foreslo og fikk tilslutning til at sak 4c ble behandlet under 
budsjettet.  
 
Helge Kolstad ga la deretter fram et forslag vedrørende kontingent. Kontingenten 
forblir uendret. Sentralstyret får fullmakt til å redusere eller differensiere 
kontingenten i en prøveperiode dersom dette anses som et godt virkemiddel i 
forbindelse med verving.  
 
Følgende hadde ordet i saken: 
03 Svein Sæterdal  
 



 

 

                                                                                                                                                
 

 
 

 25

IOGTs landsmøte i Bergen 
19. – 21. august 2011 

Vedtak: Sentralstyrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. Sentralstyrets 
forslag om å få fullmakt til forsøk med redusert eller differensiert kontingent ble 
enstemmig vedtatt. 

 

8. Valg 
 

Valgkomiteen framla følgende forslag til tillitsvalgte for neste periode:  
 

Sentralstyre 
Leder:  Helge Kolstad   Gjenvalg 
Nestleder:  Espen Dahl Svendsen  Gjenvalg 
Styremedlemmer: Sonja Jacobsen   Gjenvalg 

  Morten Huseby   Gjenvalg 
  Torleif Jensen   Gjenvalg 
  Berit Langseid   Ny 
  Trond Aasland   Ny 

 
Varamedlemmer: Roar Olsen    Gjenvalg 

  Ingvild Bertheussen Meyer Ny 
   Torill Trosdahl Viken  Ny 
 
Kontrollnemnd: 

Alfred Isaksen   Fredrikstad 
Øivind Farmann   Sarpsborg 
Bjørg Folin    Lillestrøm 
Kari Holgersen   Tønsberg 
Elna Nilsen    Bergen 

 
Revisor: 

Frode G. Hansen   Sandefjord 
 
Valgkomite: 

Torunn Kristoffersen, leder Oslo 
Sofia Gram Hallbert  Oslo 
Turid Folkestad   Hvaler 
Solfrid Engen   Gjøvik 
Helge Fjell    Bergen 
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a)  Valg av sentralstyre 

 
Vedtak: Valgkomitéens innstilling til sentralstyre ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

b)  Valg av komiteer 

 
i. Kontrollkomitè 

 
Vedtak: Valgkomitéens innstilling til kontrollkomité ble vedtatt ved akklamsjon. 
 

ii. Valgkomitè  
 

Vedtak: Valgkomitéens innstilling til valgkomité ble vedtatt ved akklamsjon. 
 

iii. Valg av revisor 
 
Vedtak: Valgkomitéens innstilling til revisor ble vedtatt ved akklamsjon. 

 

9. Resolusjoner 
Leder Helge Kolstad la fram følgende forslag til resolusjoner fra sentralstyret til 
redaksjonskomitéen og ba dem utarbeide forlag til disse: 
 

1)  Hilsen til de som ble rammet av terroren 22. juli 2011 

2)  Alkoholreklame på TV 

3)  Lokal alkoholpolitikk i forbindelse med kommunevalgene 

 
Redaksjonskomitéen framla på bakgrunn av dette tre resolusjoner. 
 
Følgende hadde ordet vedrørende resolusjon nr. 3: 66 Adrian Farner Rogne, 71 Frank 
Henriksen, 36 Torstein Torbjørnsen, 58 Helge Kolstad, 21 Håkon Olsen, 01 Turid 
Folkestad, 40 Tor Johan Jensen, 74 Trond Aasland, 58 Helge Kolstad, ansatt Roald 
Heggernes, 19 Hanne Gade Ringdal, 72 Roar Olsen 
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66 Adrian Farner Rogne framla forslag om at saken sendes til rett mottaker. Han la 
dessuten fram forslag om at siste setning i nest siste avsnitt om leggetider strykes. 
 
Vedtak: Resolusjon nr. 1 ble enstemmig vedtatt. Resolusjon nr. 2 ble enstemmig 
vedtatt (sendes også til gruppeledere i politiske partier).  

 
Resolusjon nr 3 ble vedtatt med følgende endring og stryking:  Følgende setning ble 
vedtatt lagt til forslaget: ”Kommunenes anledning til å utvide skjenketiden begrenses 
til kl. 02.00.”  Siste setning i nest siste avsnitt (lydende: ”Det ville også gi større rom 
for hvile før man ev. skal på arbeid etter en runde på byen.”) ble strøket mot 11 
stemmer.  
 
De tre vedtatte resolusjonene oversendes etter dette til administrasjonen v/ 
generalsekretær for redaksjonelle endringer og utsending til mottakerne. De tre 
foreslåtte resolusjonene vedlegges protokollen. 
 

4)  Egen statssekretær med ansvar for rusfeltet 

IOGT Lørenskog framla i tillegg et forslag til resolusjon med regjeringen som 
mottaker vedrørende å ta rusproblemene på alvor ved å utnevne en egen statssekretær 
på feltet i Helsedepartementet. 
 
Vedtak: Resolusjonen ble enstemmig vedtatt oversendt til sentralstyret for nærmere 
realitetsbehandling. 

10. Avslutning 
 
Prosjektleder Marit Barane ble takket av for sin innsats. Generalsekretær Cecilie 
Widnes mottok ros og stor applaus fra leder Helge Kolstad og forsamlingen for sin 
innsats for organisasjonen.  

 
Helge Kolstad la i sin avslutningstale vekt på betydningen av å ta inn over oss at 
virksomheten vår har mening. Kolstad la vekt på betydningen av å være proaktiv og 
hele tiden huske å spørre oss selv når vi arbeider med ulike saker: ”Er det noen som 
slutter å drikke av dette da?” 

 
Cecilie Widnes og Helge Kolstad takket Leif Helge Molvik, Sofia Gram Hallbert og 
Inger Marie Fjellvang for sin innsats i sentralstyret i foregående periode. Helge 
Kolstad takket deretter alle landsmøtefunksjonærene, og særskilt Madlena Tsvetkova 
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for hennes innsats. Åsane Folkehøyskole fikk også heder og ære for gjennomføringen 
av landsmøtet. 

Hilsener 
 
I løpet av landsmøtet ble det hilst fra følgende gjester og samarbeidspartnere: 
 
Actis v/ generalsekretær Anne Karin Kolstad 
IOGT International v/Liv Karin Slåttebrekk 
IOGT-NTO v/ nestleder Kjell Ove Oscarsson 
IOGT Danmark v/ Birgit Juul Nielsen 
DNT v/ Jorunn Holsen, med overrekkelse av blomster til leder Helge Kolstad 
IOGT USA v/ Svenn-Arne Arntzen 
 

Vedlegg til protokollen 
Forslag til resolusjoner 
 
 
 
Bergen 21. august 2011 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
Roald Heggernes       Trude Sletteerg 
Protokollfører        Protokollfører 
 
 
 
 
 
 
 
Svein Sæterdal       Kirsten Tangen 
Protokollunderskriver       Protokollunderskriver 
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Forslag resolusjon 1, nstemmig vedtatt 
 
Til AUF og Den norske regjering 
 
Solidaritetshandlinger som svar på terror 
Landsmøtet i IOGT i Norge vil uttrykke sin dype medfølelse med AUF og med personalet i 
regjeringskontorene for de tap dere har lidd i forbindelse med terrorhandlingen 22. juli. Vi er rørt 
over den måten dere har møtt terror med appeller om mer kjærlighet, mer solidaritet og enda større 
åpenhet. Angrepet på dere var også et angrep på oss, og alt det vi står for. Vi står sammen med dere 
som ble direkte rammet om å styrke demokratiet og legge enda større vekt på likeverd og felleskap 
på tvers av kulturelle, religiøse eller etniske skillelinjer. 
 
Vi vil intensivere vårt arbeid, som omfatter over 20 ulike programmer som har fred, solidaritet, 
omsorg og forebygging av sosiale problemer som formål. Vi oppfordrer våre medlemmer og alle 
andre om å bidra til å styrke demokratiet, bl.a. ved å benytte stemmeretten ved valget 12. september, 
og ved å engasjere seg i samfunnsspørsmål og konstruktivt arbeid for å bygge et trygt og 
inkluderende samfunn. 
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Forslag resolusjon 2, enstemmig vedtatt 
 
Til Den norske regjering, vedtatt også sendt til gruppelederne i de politiske partier 
Kopi til ACTIS 
 
Fortsatt nei til alkoholreklame i Norge 
Landsmøtet i IOGT vil så sterkt vi kan be regjeringen om å motstå press fra EU om å åpne for 
alkoholreklame i en del TV-kanaler som henvender seg til publikum i Norge, 
 
Forbud mot alkoholreklame ble innført i 1975, og ble uttrykkelig akseptert av EU da EØS-avtalen 
ble inngått. Nå vil EU innføre et nytt direktiv for audiovisuelle medietjenester, og prøver å få Norge 
til å slippe inn TV-sendinger som inneholder alkoholreklame. Det er en selvfølge at Norge kan 
motsette seg ensidige pålegg gjennom EU-direktiver som omhandler forhold som vi tidligere har 
fått uttrykkelige unntak fra. Her må regjeringen gjøre en formell beslutning om at 
unntaksbestemmelsen opprettholdes også når EU endrer et av sine direktiver. 
 
Når viljen er til stede, kan Norge hindre det meste av den ulovlige alkoholreklamen som rettes til et 
norsk publikum via sendere som fysisk er plassert utenfor landets grenser. Vi kan søke samarbeid 
med vedkommende land om dette, og søke å hindre ytterligere utflagging av TV-kanaler som i 
realiteten er norske. Den norske regjering må fortsette å insistere på at effektiv regulering av 
alkoholomsetningen, herunder forbud mot alkoholreklame, er viktige helse- og sosialpolitiske 
virkemidler. 
 
I dag ser vi at enkelte kommersielle TV-kanaler sender alkoholreklame i sendinger beregnet for 
Sverige. Hvis ikke regjeringen holder en klar og fast linje, vil Norge være neste. Vi vet at dette 
allerede skjer med gamblingselskaper som ønsker å undergrave norsk kontroll med spillemarkedet. 
Hvis det skulle bli akseptert at reklame som er forbudt i Norge, likevel kan formidles til norske 
forbrukere ved teknisk å plassere TV-senderen utenlands, vil det antakelig føre til utflagging av 
enda flere kommersielle TV-stasjoner, og en gradvis uthuling av reklameforbudet også i andre 
medier. 
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Forslag resolusjon 3, vedtatte endringer markert i teksten. 
 
Til Den norske regjering 
Stortingets sosialkomite 
Kommunene 
 
Trygt uteliv for alle 
Utelivet i mange norske byer er preget av uro, fyll og noen ganger vold i sene nattetimer. Det er 
påvist klare sammenhenger mellom vold, uro og alkoholbruk. Alkohol er fortsatt det dominerende 
rusmiddelet. Bruk av andre rusmidler legger ytterligere sten til byrden. 
 
IOGT i Norge oppfordrer politikere i kommunene om å stramme inn praksis med skjenking og 
skjenkebevilling. Det er påvist gode virkninger av redusert skjenketid, og mye kan oppnås med 
bedre og mer kontant kontroll med skjenkingen og større ansvarlighet i næringen. Mindre fyll i 
utelivet vil være et betydelig bidrag til bedre folkehelse. I mange byer er det behov for å styrke den 
seriøse delen av markedet, dvs. bedrifter som serverer mat, tilbyr gode arbeidsforhold for sitt 
personale og retter seg etter alle bestemmelser om skjenking, hygiene, sikkerhet og ordnede, lovlige 
økonomiske forhold. Slike vilkår må bli kontrollert hyppig, og  brudd må sanksjoneres konsekvent. 
Hvis mindre seriøse bedrifter derved blir nødt til å stenge, er det en ønskelig utvikling. Det vil i så 
fall gjøre utelivet tryggere, gi byen bedre omdømme, og styrke de mer seriøse bedriftene.  
 
IOGT stiller seg uforstående til at regjeringen har unnlatt å fremme forslag om klarere nasjonale 
bestemmelser om skjenketider og kontroll med skjenkingen. Det er for lengst bevist ut over rimelig 
tvil at kortere skjenketid gir mindre vold. Forsiktige forbehold om feilmarginer og 
metodevanskeligheter i forskning som er utført om dette, må ikke benyttes som påskudd for å trekke 
hovedkonklusjonen i tvil.   
 
Skjenketidene betyr mye for tryggheten. En klar reduksjon av skjenketiden vil redusere uro, vold og 
ulykker. Det må være rimelig at skjenking opphører tidligere om hverdagene enn i helgen. 
Skjenkeslutt kl. 12 på hverdager og kl. 01 i helgene ville være fornuftige ordninger. (Følgende 
setning vedttatt lagt til her: ”Kommunenes anledning til å utvide skjenketiden begrenses til kl. 
02.00.”) Det ville også føre til at folk gradvis ville velge å gå ut tidligere, og dermed være mindre 
påvirket når de kommer ut. Det ville også gi større rom for hvile før man ev. skal på arbeid etter 
en runde på byen. (stryking vedtatt mot 11 stemmer). 
 
I skjenkepolitikken må et føre-var-prinsipp legges til grunn. IOGT ber derfor regjeringen fremme 
forslag om en innskrenking av den ytre rammen for skjenketid i alkoholloven, og gi bestemmelser 
som gjør det nødvendig for kommunene å holde  betydelig bedre kontroll med skjenkepraksis. 
Kriteriet for hva som er god skjenkepolitikk må være det totale miljøet i byer og tettsteder med 
betydelig skjenkevirksomhet, hva som skjer i drosjekøer og ved pølsebuer, like mye som det som 
foregår inne ved baren. Dette angår ikke bare dem som er på byen, men også naboer, pårørende, 
arbeidsgivere og andre som er ute i lovlig ærend. 
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Forslag resolusjon 4, vedtatt oversendt til sentralstyret for nærmere realitetsbehandling. 
 
Til regjeringen 
Ta rusproglemene på alvor 
 

 


