Protokoll landsstyremøte nr 9-2017/2019 i DNT – Edru Livsstil
Sted:
Tid:
Innkalling:

Telefon
Mandag, 19.11.18. kl.20.00 – 20.35
Sigmund Kroslid (leder), Eidar Tøllefsen, Tone Teppen, Egil Tunheim,
Elisabeth Kristiansen, Karl Eidsheim, Sven Ove Egeland og Marit Barene
(adm.).
Meldt forfall: Tone
Sakliste
Lsak 58
Lsak 59
Lsak 60
Lsak 61

Protokoller
Post, referatsaker og representasjon
Personal
Arv

Lsak 58 -18 Godkjenning av protokoller
a. Landsstyreprotokoll 8 av 20.10.18.
b. AU-protokoll 10 av 14.11.18.
Vedtak:

- vedlegg 01-02
- vedlegg 03
- vedlegg 04
- vedlegg 05

- vedlegg 01-02
- vedlegg 01
- vedlegg 02

a. Landsstyreprotokollen godkjent. Protokollen signeres ved neste fysiske
styremøte.
b. AU-protokoll tatt til orientering.

Lsak 59 -18 Post, referatsaker og representasjon
- vedlegg 03
a. Brev fra Rogaland distrikt vedr. kontingentordningen - vedlegg 03
b. Representasjon; Marit orienterer fra IOGT-NTOs Verksamhetsforum i
Stockholm 9.-11.november.
c. Driftssøknad 2019 er sendt inn til Hdir. med nødvendige vedlegg i dag.
Revisor Håkon Mæland har godkjent 35 lag, 11 fylker og 1577 medlemmer.
d. Gen.sekr. har sendt søknad om å få sende studentfilmene våre på reklamefrie
dager julaften på TV2. Svar ventes 26.november.
e. Lokallaget Vårbrudd i Sandefjord har utfordring med drift av laget. Sigmund
deltar på lagets julefest og drøfter framtidsutsiktene for laget.
Vedtak:

Lsak 60-18

a. Styret oppfordrer distrikt som trenger økonomi for å gjennomføre aktivitet til
å søke lokallag med god økonomi om å støtte distriktets arbeid. Vi drøfter en
evt. vedtaksendring til landsmøtet på neste styremøte.
b. Tas til orientering. Vi vurderer å bruke framtidige seminarinvitasjoner fra
IOGT-NTO som motiveringspremie til f.eks. storververe e.a.
c - e. Tas til orientering.
Personal: B-protokollsak
- vedlegg 04
Gjennomgang av innstilling til ny organisasjonskonsulent i Møre og Romsdal.
Se også vedlagte AU-protokoll 10 – vedlegg 02.
AU ber landsstyret godkjenne kandidatene og gi gen.sekr. fullmakt til å gå i
dialog og forhandle videre om lønn og lønnsvilkår i forhold til vårt
lønnsdirektiv med den/de aktuelle kandidatene.
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Vedtak:

Landsstyret støtter AUs innstilling. Gen.sekr. får fullmakt til å gå videre med
ansettelsen i den grad det er mulig å få en avtale med kandidaten. (...).

Lsak 61 -18 Arv - B-protokollsak
- vedlegg 05
Advokat Drejer-Dølvik har bistått i behandlingen av dødsboet etter et medlem
(...). DNT – Edru Livsstil er loddeier sammen med Redd Barna med en
halvpart hver. Proklamafrist er utløpt. Drøfting om advokaten skal ferdigstille
saken for organisasjonen.
Vedtak:

Landsstyret godtar at boet tas til privat skifte. Gen.sekr. får fullmakt til å sende
advokat Drejer-Dølvik erklæring om privat skifte og skifteattest på vegne av
organisasjonen for ferdigstilling av saken. Arven føres på gaver.

Eventuelt

Ingen saker.

Neste landsstyremøte; 9.-10. mars 2019 i Ålesund. Billetter bestilles etter nyttår. Lørdag kveld
inviterer Edru Livsstil Ålesund til «Språkmoro med Linda Eide».
Telefonmøter ved behov.
AU legger et AU-møte til Stavanger/Klepp sammen med landsmøtekomiteen på nyåret.
Marit Barene
Referent
Signering:
Sigmund Kroslid/s

-------------------------------------------------

Eidar Tøllefsen/s

-------------------------------------------------

Egil Tunheim/s

--------------------------------------------------

Elisabeth Kristiansen/s------------------------------------------------Karl Eidsheim/s

--------------------------------------------------

Sven Ove Egeland/s --------------------------------------------------
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