Protokoll landsstyremøte nr 12-2017/2019 i DNT – Edru Livsstil
Sted:
Tid:

Ålesund
08. - 10.mars 2019

Fredag, 8.3. kl.17.00 – 18.15
kl.18.15 – 19.30
Lørdag, 9.3. kl.09.00 – 15.30
kl.19.00 – 20.15
Søndag, 10.3. kl.09.00 – 10.00
kl. 10 00 – 11.30

Møte med Edru Livsstil Ålesund
Landsstyremøte
Landsstyremøte
Språkmoro med Linda Eide
Generalforsamling Totalen Stavanger AS
Landsstyremøte

Innkalling:

Sigmund Kroslid (leder), Eidar Tøllefsen, Tone Teppen, Egil Tunheim og
Elisabeth Kristiansen. Varamedlemmer Karl Eidsheim, Sven Ove Egeland og
Hallgeir Grødeland. Marit Barene (adm.). Observatører Stine Bergsmark (Juba)
og John-Erik Mo (Juvente).
Meldt forfall: Egil
Leder ønsket velkommen, spesielt til Juventes observatør, John Erik Moe. Jubas observatør,
Stine Bergsmark kom når styremøtet begynte, og ble ønsket velkommen. Elisabeth og Eidar
hadde meldt forfall fra møtet fredag.
Kl.17.00 ble det avholdt møte med representanter fra Edru Livsstil Ålesund i
Avholdshjemmet, Torhild Rogne Emdal og Arild Stokseth.
Torhild orienterte om framdriften i huset: Mye frivillig innsats er lagt ned. Nå er de ferdig
med siste del av arbeid med vinduene som skal utløse økonomisk støtte fra Norsk
Kulturminnefond. Fristen for innsending av sluttrapport er 15.mars. Rapporten er i rute. Nå
arbeides det med handicaptoalett nede.
Det har også vært utfordring med en leietaker. Leieavtalen er sagt opp og vedkommende er
flyttet ut. Leiligheten er svært ødelagt, og dermed er det også mye arbeid som må gjøres for å
ruste opp igjen leiligheten. Leietakeren skylder over 40 000 kroner.
En utfordring som foreligger er å få kontrakten med Ålesund kommune signert. Et kommunalt
utvalg er opprettet, og husstyret er optimistiske til å få snarlig signert kontrakt.
Vedr. sentralt innskudd og innkjøp i Avholdshjemmet, så er Avholdshjemmets representanter
splittet i saken. Saken skal drøftes og vedtas på lokallagets årsmøte innen utgangen av april.
Vedtak: Saken tas til orientering.
Sakliste
Lsak 63
Lsak 64
Lsak 65
Lsak 66
Lsak 67
Lsak 68
Lsak 69
Lsak 70
Lsak 71

Protokoller
Post, referatsaker og representasjon
Personal
Prosjektsøknad
Økonomi
Verving
Landsmøte
Eiendom
Lokallag
Eventuelt

1

- vedlegg 01- 06
- vedlegg 07
- vedlegg 08-10
- vedlegg 11 - 12
- vedlegg 13 + 17
- vedlegg 14
- vedlegg 15 (x2)
- vedlegg 16 + 18-19

Lsak 63 -19 Godkjenning av protokoller
- vedlegg 01- 06
a. Landsstyreprotokoll 9 av 19.11.18.
- vedlegg 01
b. Landsstyreprotokoll 10 av 15.01.19.
- vedlegg 02
c. Landsstyreprotokoll 11 av 27.01.19.
- vedlegg 03
d. AU-protokoll 11 av 02.01.19.
- vedlegg 04
e. AU-protokoll 12 av 24.01.19.
- vedlegg 05
f. Protokoll fra styremøte i Totalen Stavanger AS 28.02.19.- vedlegg 06
Vedtak:
a - c. Landsstyreprotokoller godkjent. Protokollene ble signert.
d - e. AU-protokoller tatt til orientering og signert av AU.
f. Protokoll tatt til orientering.
Lsak 64 -19 Post, referatsaker og representasjon
a. Post, referatsaker;

- vedlegg 07

i. Edru Livsstil Røbekk i Molde er registrert som eget lag av DNT – Edru
Livsstil. Laget er rettet mot ungdom, og har aktivitet annenhver fredag kveld.
Ny organisasjonskonsulent Kristine Aarø er ansvarlig for oppfølging av laget.
Vedtak:

Styret gleder seg over nytt lokallag. Tatt til orientering.
ii. Gen.sekr. har nominert Edru Livsstil Hamar til Seraptaprisen for sitt arbeid
med Jarso, Etiopia. Serapta er et samarbeid mellom Sparebanken Sør og KNIF.
Prisen deles ut til en person, organisasjon, institusjon, eller forening som på en
særskilt måte har «fått mye ut av lite». Prisen består av 100 000 kroner og et
kunstverk av Per Fronth.

Vedtak:

Tatt til orientering.
iii. Arveoppgjør - orienteringssak
Advokat Drejer-Dølvik har bistått i behandlingen av dødsboet etter medlem (..)
hvor DNT – Edru Livsstil er loddeier sammen med Redd Barna med en
halvpart hver. Saken er sendt til privat skifte, og vi avventer avslutning av
saken. Arven føres til driftskonto som gave.

Vedtak:

Tatt til orientering.
iv. Vi hadde tre studentfilmer og en Idrett Uten Alkohol-film på TV2 under
reklamefrie dager i julen 2018.

Vedtak:

Tatt til orientering.
v. Det ble produserte fire medlemsblad i fjor. Ved årsslutt hadde bladet 70
abonnenter. Medlemmer som har oppgitt e-postadresse får bladet tilsendt på
mail. Det er sendt oppfordring til lagsledere om å sende rundt abonnementsliste
på møter i lokallagene. Adm. har ikke fått inn lister fra noen lag. Adm. ser
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liten hensikt med å fortsette med X-ord i bladet lenger når det er så få som
leser papirutgaven.
Vedtak:

Tatt til orientering. Landsstyret støtter at adm. ikke lenger legger vekt på X-ord
i bladet. Styret ønsker at adm. fortsetter å purre lagsledere om å sende rundt
abonnementliste på møter, årsmøter og arrangement.
vi. Gen.sekr. deltok på muntlig høring på «Rusreformen» i Bergen 14.februar.
Skriftlig svar er også sendt inn til Rusreformutvalget.

Vedtak:

Tatt til orientering.
vii. Årsmøtet i Ål Fråhaldslag har bevilget kr.100 000,- i gave til sentralt
arbeid.

Vedtak:

Tatt til orientering. Landsstyret takker lokallaget for støtte.
b. Representasjon
Gjennomført representasjon
- Leder deltok på julemøte hos lokallaget Vårbrudd 30.november.
- Gen.sekr deltok på årsmøte og ledersamling i NGR i Finland 07. – 10.02.
- Gen.sekr. deltok 30-årsjubileum for lokallagshuset Ljoshall hos Edru Livsstil
Arna/Bergen 16.02.
- Gen.sekr. deltok på årsmøte i Actis Horda 26.02.
- Gen.sekr. deltok på årsmøte i lokallaget Edru Livsstil Nordhordland 27.02.
- Gen.sekr. deltok på årsmøte i lokallaget Edru Livsstil Stavanger
Totalavholdsforening 28.02. Laget skiftet navn til Edru Livsstil Totalen
Stavanger. Lokallagsstyret sender formell navneendringen til adm.
- Tone deltok på årsmøtet i Edru Livsstil Glåmdal 5.mars
- Karl deltok på årsmøte i Edru Livsstil Molde 5.3.
- Karl deltok på årsmøte i Edru Livsstil Kr.sund 27.2.
- Tone deltok som observatør på landsstyremøte i Juba 9.desember’18.

Vedtak:

Tatt til orientering.
Kommende representasjon;
- vedlegg 07
- Nordisk Godtemplar Råd (NGR) skal arrangere «Nykterhetsakademiet». Det
vil bli tre - fire samlinger gjennom 2019 – 2020. Deltageravgiften er 10 000
sek/person. Kostnaden for reiser støttes av NGR inntil et maks beløp på
10 000 sek/person for reise med billigste reisemåte. Tilbudet er lyst ut
gjennom Nyhetsbrev og Lagsutsending. Ingen medlemmer eller
lag har meldt sin interesse. Gen.sekr. mener vår nyansatte org.kons., Kristine
Aarø kan ha interesse av å delta.
- Leder stiller på årsmøte i Møre og Romsdal distrikt i Kr.sund N. 21.03.
Distriktet dekker reisekostnader.
- Leder stiller på Aust-Agder distrikt sitt årsmøte 12.3. Utdeling av
Klostermedalje.
- Leder stiller på Vest-Agder sitt årsmøte 23.3.
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- Leder stiller på årsmøte i lokallaget på Time 23.4. Utdeling av
Klostermedaljer.
Vedtak:

Kristine Aarø tilbys plass på NGR:s Nykterhetsakademi.
Annen representasjon tas til orientering.

Lsak 65-19

Personal
a. Det har vært stort sykefravær i personalet i årets første måneder. Det er
vanskelig å sette inn vikar i prosjekt når det er sykefravær over lenger tid.
Arbeidsmengden har blitt ekstra stor på gen.sekr. som blant annet har
skrevet to søknader til H-dir. i vår. Adm. har derfor kjøpt inn noen tjenester
på administrative oppgaver framfor i prosjekt.
b. Kristine Aarø tiltrådte stillingen som ny organisasjonskonsulent i MidtNorge 21.februar 2019.

Vedtak:

a – b. Tatt til orientering. Kristine ønskes velkommen.

Lsak 66-19

Prosjektsøknader 2019
- vedlegg 08-10
Tre prosjektsøknader ble sendt H-dir innen fristen 28.02.19. Søknadene har
vært ute til høring i landsstyret, personalet og IUA-søknaden også til
prosjektets styringsgruppe. Følgende søknader og beløp er søkt:
- Idrett Uten Alkohol
kr. 2 365 000,- vedlegg 08
- Eldre, alkohol og ensomhet
kr. 882 250,- vedlegg 09
(inkl. overføring ubrukte midler’18,kr.
57 250,-)
- Ny søknad: Sammen uten
kr. 663 000,- vedlegg 10

Vedtak:

prosjektinformasjon tatt til orientering.

Lsak 67 - 19 Økonomi
- vedlegg 11-12
a. Landsstyret har tidligere gjort vedtak om at kr.50,- av kontingenten pr.
betalte medlem per 31.12.18. går tilbake til lokallaget. Lag med god inntekt ble
oppfordret til å gi returbeløpet for kontingent i gave til sentralt arbeid.
Foreløpig er det fire lag som har meldt at de ønsker å gi kontingentrefusjonen
til sentralt arbeid, kr.13 150,- og sju lag som har meldt at de ønsker å beholde
kontingentrefusjonen selv, kr.24 850,-.
Vedtak:

a. Tatt til orientering. Landsstyret takker lag som har valgt å gi
kontingentrefusjonen i gave til sentralt arbeid, og har forståelse for at en del
lag har behov for å beholde kontingentrefusjonen til lokalt arbeid.
b. Regnskap 2018
- vedlegg 11
Regnskap 2018 ble lagt fram på møtet og gjennomgått. Revidert regnskap er
ikke ferdig, men ventes ferdigstilt ila. kommende uke. Regnskapet viser et
underskudd på litt over en million kroner. Dette er i tråd med landsmøtevedtak
2017 som vedtok å tilføre 1,5 millioner kroner til vervearbeid og
organisasjonsutvikling. Kroner 225 000 av nedlagte lags midler fra 2013
brukes til å dekke noe av underskuddet.
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Vedtak:

Regnskapet tas til orientering. Revidert regnskap signeres på neste styremøte
5.april.
c. Budsjett 2020 - 2021
- Vedlegg 12
Gjennomgang og drøfting av budsjett. Gen.sekr. har økonomimøte med
regnskapsfører 18.3. og vil ferdigstille endelig budsjettforslag da. Vi håper å ha
fått svar på prosjektsøknadene innen neste landsstyremøte slik at vi får et mer
riktig budsjett klart før utsending av landsmøtedokumenter til lokallag og
distrikt.

Vedtak:

Endelig budsjettforslaget legges fram på neste styremøte 5.april. Landsstyret
disponerer nedlagte lags midler som frigis i 2019 til verveprosjektet og andre
satsingsområdet landsstyret finner nyttig.

Stine orienterte om Jubas arbeid. Juba har lykkes med verveøkning og fikk ett nytt lag i 2018.
I 2019 er målet også å opprette et nytt lag. «Trygg Oppvekst»-prosjektet driver godt, og har
kommet ut med en bok. Juba prøver å samarbeide mer med Juvente. I fjor var to deltakere fra
DNT – Edru Livsstil med i komiteen på Aktivitetsleiren, dette samarbeidet er viktig å
fortsette.
John Erik orienterte kort om Juventes arbeid og prosjektene «Edruss» og «Kolon».
DNT – Edru Livsstil ønsker gjerne å samarbeide videre med Juba om Aktivitetsleirene.
DNT – Edru Livsstil ønsker gjerne å samarbeide med Juvente om studentarbeid.
Lsak 68 -19 Verving
Gen.sekr. orienterte om ververesultat 2018 og planer for 2019:
Det ble vervet 562 betalende medlemmer i 2018, dette er 162 flere enn målet
på 400. Avgangen i 2018 var 218 medlemmer.
Vi stiftet også to nye lag i 2018: Røbekk i Molde og Harstad.
I 2018 ble det arbeidet med medlemsfordeler. Disse ligger på nettsiden, og alle
nye medlemmer blir orientert om disse i velkomstbrev. Det har også vært
orientert om dette i medlemsblad, Nyhetsbrev og Lagsutsending.
Per d.d. er det vervet like i overkant av 100 nye medlemmer for 2019.
Prosjektleder for verving er i fødselspermisjon til over påske. Det er ikke satt
inn vikar i denne stillingen i 2019. Landsstyret drøftet verveprosjektet.
Vedtak:

Tatt til orientering. Landsstyret ønsker at vervearbeidet fortsetter i samme ånd
i 2019, men er usikre på om man skal satse på prosjektleder for verving og
organisasjonsutviking etter prosjektets slutt ved årsslutt. Saken vedtas på neste
landsstyremøte.

Lsak 69 - 19 Landsmøte

- vedlegg 13 og 17

a. Forslag til medlemskap / kontingent
i. Ordinært medlemskap kr.100 pr. år. Kr.50,- i innmeldingsåret. Ved
innmelding etter 1. oktober gjelder medlemskapet også påfølgende år.
Personer under 25 år og medlemmer i Juba/Juvente: kr 50,- per år.
Vedtak:

i. Landsstyret ønsker ikke endring i kontingent for kommende periode.
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ii. Drøfting av ev. kontingentrefusjon til distrikt.
Vedtak:

ii. Distrikt som har dårlig økonomi, kan søke landsstyret om midler til
enkeltarrangement. Søknad mottas med vedlagt budsjett.
Alternativt kan distrikt søke sine egne lokallag som har god økonomi om støtte
til distriktsarbeid.
b. Vedtekter og ev. vedtektsendring som skal behandles på landsmøtet
i. Drøfting av fire endringsforslag fra Kjell Knutsen
- Vedlegg 17
Forslag 1 § 4 punkt 3 e)
Vararepresentanter til landsstyret
Forslag 2 § 8
Kontingent
Forslag 3 § 9
Utmelding
Forslag 4 § 11
Eiendom / Kapital, punkt f

Vedtak:

Landsstyret kommenterte på de innsendte forslagene med en innstilling til
landsmøtet.
ii. Endringsforslag fra landsstyret:

Nåværende

Forslag fra
landsstyret

Landsstyrets innstilling
til landsmøtet:

§ 11 Eiendom / Kapital, punkt e:
«Blir det uenighet om
økonomiske spørsmål i
et lags- eller distriktsstyre, kan
mindretallet legge spørsmålet
fram for
landsstyret som tar den endelige
avgjørelse. Blir det dissens om
gaver og
lignende til formål utenfor Edru
Livsstils arbeidsområde, skal
spørsmålet legges fram for
landsstyret til avgjørelse.»

Landsstyret ber landsmøtet
støtte forslaget.
«Blir det uenighet om
økonomiske spørsmål eller
eiendom i et lagseller distriktsstyre, kan
mindretallet legge spørsmålet
fram for landsstyret som
tar den endelige avgjørelse...»

Vedtak i og ii: Innstillingene blir sendt til forslagsstillerne i tillegg til å være
hovedforslag på landsmøtet. Forslagene med landsstyrets innstilling blir sendt
ut til lag og distrikt sammen med landsmøtedokumentene innen fristen 21.april.
c. Medlemsskap og organisasjonsstruktur
i. Supportmedlemskap og organisasjonsstruktur
Eidar la fram tanker om supportmedlemskap og organisasjonsstruktur på
bakgrunn av landsmøtevedtak 2017:
Forslag til § 12 Distriktene
«... at det nye landsstyret får i oppdrag å iverksette en utredning om
organisasjonens tilpasning til framtidig arbeidsplan og satsing. Arbeidet
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presenteres på neste Strategikonferansen i 2018, og legges fram på neste
landsmøte.»
Vedtak:

Eidar legger fram konkret forslag til styremøtet 5.april.
Medlemspleie vil bli vektlagt i arbeidet videre om hvordan beholde
medlemmer som er vervet gjennom verveprosjektet, særlig med tanke på den
store vervesatsingen siste to år.
Landsstyret vil også være åpne for en dialog med distrikt som ønsker å gjøre
justeringer i distriktsgrensene. Jmfr. § 12 Distriktene
ii. Utvalg
Drøfting av utvalg i kommende periode.

Vedtak:

Det mye landsstyret avgjør hvilke utvalg som skal oppnevnes i kommende
periode.
d. Årsmelding 2018
Årsmelding 2018 er ikke ferdigstilt. Forslag vil bli lagt fram på neste
landsstyremøte.

Vedtak:

Forslaget vedtas på neste styremøte, og sendes ut til lag/distrikt innen fristen
21.april 2019
e. Arbeidsplan
- vedlegg 13
Landsstyret gikk gjennom utkastet og arbeidet dokumentet ferdig på
styremøtet.

Vedtak:

Gen.sekr. ferdigstiller forslag til arbeidsplan ut fra drøftingene under helgens
møte. Forslaget vedtas på neste landsstyremøte. Forslaget sendes ut til
lag/distrikt innen fristen 21.april.
f. Representasjon og dekning av reise og opphold
Drøfting av hva som dekkes sentralt av representasjon på landsmøtet;
- Landsstyret med vara:
reise og opphold
- Valgkomiteens leder
reise og opphold
- Kontrollkomiteens leder
reise og opphold
- Juba og Juvente, en representant fra
hver organisasjon
reise og opphold
- Samarbeidsorganisasjonene
opphold
- Andre; evt. dirigent dersom
vedkommende ikke er delegat/
representant på landsmøtet
reise og opphold
- Festtaler
reise, én overnatting og festmiddag
- Leder eller et medlem av hver
styringsgruppe av prosjektene
reise og opphold
- Grunnet 160-årsjubileet får Klostermedaljister dekket festmiddag

Vedtak:

Tatt til orientering. Adm. sender ut invitasjoner med info. Hver av
prosjektlederne får i tillegg 15 minutter taletid på landsmøtet.
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Lsak 70 - 19 Eiendom
- vedlegg 14
a. Sven Ove orienterer om eiendomsarbeid siste år.
b. Drevvatn, Nordland:
Huset står på festet grunn. Prosessen har tatt lang tid, og stammer helt tilbake
fra Harald Dyrkorns tid som gen.sekr. Saken er del av et dødsbo som startet i
1991. Det er avtalt at dødsboet skal overta huset vederlagsfritt mot at de dekker
alle utgifter. Det er sendt ut førstegangspurring, og det vurderes nå
rekommendert inkassokrav dersom pengene ikke kommer inn innen kort tid.
c. Avholdshjemmet, Ålesund:
Viser til orientering under møtet i går.
d. Mary Skimmeli har orientert adm. gjennom mail om at «Dovreheimen» –
hytten til Edru Livsstil Trondheim skal selges.
Vedtak a – d: Tatt til orientering.
b. Sven Ove får fullmakt til å ferdigstille saken på beste og rimeligste måte.
Innkreving av kravet gjøres etter avtale med gen.sekr. og gjennom
regnskapsfører.
d. Sven Ove bes kontakte lokallagets styre og undersøke om urådighet på
eiendommene i henhold til organisasjonens vedtekter er ivaretatt. Tinglysing
av dette må gjøres på resterende eiendommer i henhold til organisasjonens
vedtekter.
Under årets landsmøte ønsker ikke landsstyret å opprette et eiendomsselskap,
men vil orientere om at adm. fremdeles tilbyr eiendomsservice.
Lsak 71 – 19 Lokallag
- vedlegg 15 (x 2)
Medlem i lokallaget i Sandnes har igjen ytret ønske om å slå seg sammen med
lokallaget i Time. Time har uttrykt aksept for dette. Se to vedlegg, inkludert
søknad om sammenslåing.
Vedtak:

8.mars mottok adm. en søknad fra Sandnes om sammenslåing med Time.
Landsstyret støtter søknaden.

Eventuelt

- vedlegg 16 + 18-19
a. IOGT International
- vedlegg 16
Drøfting om videre medlemskap i IOGT International. Årskontingenten er
3 Euro per medlem, for 2018 utgjør dette nærmere 50 000 kroner. Med
medlemsveksten vil det for 2019 koste nærmere 60 000 kroner.

Vedtak:

Gen.sekr. lager en oversikt over medlemsskap i ulike organisasjoner.
Saken drøftes på neste styremøte 5.april.
b. Høring om vinmonopolet

Vedtak:

- vedlegg 18

Høringssvaret godkjent. Adm. sender saken inn.
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c. Eiendomssak
- vedlegg 19
Sogneprest i Søndre Land, Øystein Wang henvendte seg 8.3. vedr. sletting
av anmerkningen om at utleier av lokalet Menighetshuset Hovland i Hov
Søndre Land ikke kan benytte alkohol. Menigheten har nylig solgt huset,
som de har eid de siste 56 årene, til en ny eier som driver catering og
restaurantvirksomhet. Ny eier ønsker å benytte lokalene til dette, men det er
en heftelse i skjøtet - fra før de tok over i 1963 - som handler om at det
ikke er lov å servere alkohol i lokalet. Bestemmelsen stammer fra den tiden
var det Det radikale Folkepartiet (arbeiderdemokratene) og DNT
(Avholdslaget "De unges ven") eide lokalet. Vedlagt er skjøtet, grunnbok
og brevet fra Kartverket - i tillegg et forklarende "planlagt brev" fra
menigheten til kartverket, der de allerede har forutsatt at DNT – Edru - og
lokallaget i Venstre vil signere en sletting.
Vedtak:

Landsstyret godkjenner sletting av anmerkning / heftelse i eiendom gnr.62
bnr.9 Søndre land. Samtidig sender adm. en forklaring på at vi i prinsippet er
imot slettingen av heftelse, men ettersom vi ikke har aktivitet eller
eierinteresser her, vil vi ikke påføre unødig ulempe med å nekte sletting.
Det vedlegges en forklaring på hvorfor hus som har vært i vårt eie har denne
typen heftelse og klausul. Dersom det fremdeles foreligger ting eller rekvisitter
i huset som kan anses relatert knyttet til avholdssaken, vår aktivitet eller
organisasjon, ber vi om at dette fjernes fra huset og sendes oss.

Neste landsstyremøte:

Fredag, 5.april kl.11.00 – 18.00 på Hotell Park Inn, Gardermoen.
Telefonmøter ved behov.

Marit Barene/s.
Referent

Signering:

Sigmund Kroslid

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

Eidar Tøllefsen

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

Tone Teppen

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

Elisabeth Kristiansen --------------------------------------------------
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Sven Ove Egeland

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

Karl Eidsheim

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

Halleir Grødeland

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