Protokoll landsstyremøte nr 8-2017/2019
i DNT – Edru Livsstil
Sted:
Tid:

Torggata 1, Oslo
Lørdag, 20.10.18. kl.13.00 – 16.00
Søndag, 21.10.18. kl. 09.00 - 14.00

Innkalling:

Sigmund Kroslid (leder), Eidar Tøllefsen, Tone Teppen, Egil Tunheim,
Elisabeth Kristiansen, Karl Eidsheim, Sven Ove Egeland og Marit Barene
(adm.). I tillegg inviteres Stine Bergsmark (Juba) og John-Erik Forland Mo
Juvente) som observatører

Meldt forfall: Egil, Sven Ove, Stine og John-Erik
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Eventuelt

Leder ønsket velkommen. Det var ingen bemerkninger til innkallingen.
Tone er observatør i Jubas landsstyre, og hilste fra Juba.
Lsak 49

Protokoller
Landsstyreprotokoll 7 2017/2019 av 02.09.18.
AU-protokoller 6 - 9 2017/2019

Vedtak:

Landsstyreprotokoll 7 godkjennes. Protokoll 6 - 7 ble signert på møtet.
AU-protokoll 6-9 tas til orientering.

Lsak 50

Post, referatsaker og representasjon.
- vedlegg 02
a. Post
Anonym henvendelse
- vedlegg 02
Drøfting av en anonym henvendelse vedr. det som oppleves som en uheldig
ukultur i det frivillig arbeidet i et av lokallagene. Styret tar saken alvorlig og
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- vedlegg 01
- vedlegg 01
- vedlegg 06-09

drøftet saken todelt;
- Direkte oppfølging av saken mot det aktuelle lokallaget
- Generell oppfølging av saken
Vedtak:

- Direkte oppfølging; Leder ber om et møte med styret i det aktuelle lokallaget
hvor det anonyme brevet tas opp og en diskuterer
løsninger.
- Gen. oppfølging; Det lages en sak i neste lagsutsending og i neste
medlemsblad om at forskjellsbehandling av medlemmer
og/eller brukere i lokallag, aktiviteter og arrangement
ikke aksepteres. Alle medlemmer skal vise respekt for
brukere/medlemmer av våre lokale tilbud og aktiviteter.
Lag som ønsker å jobbe med utadrettet aktivitet, bør søke
skolering. Vi vurderer å lage studiesirkel om dette
temaet.
b. Referatsaker
i. Arv
Sammen med Redd Barna er DNT Edru Livsstil tilgodesett i (...) et medlems
testamente. Styret viser takknemlighet for den testamenterte gaven.

Vedtak:

Gen.sekr får fullmakt til videre oppfølging av saken. Tas til orientering.
ii. Stifting av nytt lokallag
Det er stiftet et nytt lag som har fått navnet DNT Edru Livsstil Harstad. Laget
har 22 nyvervede medlemmer. Kjell Magne Vangen ble valgt som leder.

Vedtak:

Styret finner dette svært oppmuntrende og ønsker det nye laget velkommen.
Adm. og styremedlem Elisabeth følger spesielt opp laget i startfasen, og bistår
med registrering av org.nr. i Brønnøysundregisteret, opprettelse av bankkonto
o.a. det nye laget har behov for bistand til.
c. Representasjon
Gjennomført representasjon;
- 13.06.:
Tone Teppen stilte på årsmøte i Frivillighet Norge.
- 02.09.:
Gen.sekr. holdt appell under årets Knarvikmila.
- 06.09.:
Åsmund Kleivenes og gen.sekr. stilte på årets Søknadsverksted
regi av Actis og H-dir, Oslo.
- 05.09.
Leder deltok på oppstartmøte Aust- og Vest-Agder i Kr.sand.
- 27.09.:
Gen.sekr. var til stede under fellesmøte for lokallag i Horda
distrikt. Helga Bognø holdt foredrag under samlingen.
- 27.09.:
Elisabeth deltok på stiftingsmøte i Harstad.
- 01.10.:
Gen.sekr. deltok på styremøte i Edru Livsstil Molde
- 01.-03-10.: Elisabeth deltok på hobbykurs og møte med lokallaget i Kr.sand.
- 05.-06.10.: Gen.sekr. og Elisabeth deltok på NordAN-konferanse i
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Stockholm.
- 05.10.:
Gen.sekr. var delegat under årsmøtet i NordAN i Stockholm
- 10.-18.10.; Leder og gen.sekr. deltok på tjenestereise til Etiopia sammen
med representant Magne Rydland og Mezgebu Fufa Bekana fra
Edru Livsstil Hamar.
Leder og gen.sekr. orienterte om prosjektet, opplevelsen, hva en
har lykkes med og utfordringer, samt planer for videre arbeid.
Neste post på prosjektet er å bygge et ungdomshus i Jarso, en
kostnad til omtrent kr. 200.000,Vedtak:

Vi starter en innsamlingsaksjon blant lag og medlemmer, samt støtteaksjon via
sosiale medier for å kunne bistå Jarso med det nye ungdomshuset.
Deler av de innsamlede midlene øremerkes til det nylig påbegynte
kvinneprosjektet.
Utover det bevilges støtte på kr.50.000,- til Jarso-prosjektet i 2019.
Kommende representasjon:
- 24.10.;
Kontaktkonferansen med H.dir.
Åsmund Kleivenes stiller.
- 09.-11.11.; Verksamhetsforum (VF) på Tollare Folkehøyskole i
Stockholm i samarbeid med IOGT-NTO. NGR-medlemmer
inviteres til VF, en konferanse hvor flere virksomheter og
metoder i IOGT- NTO og nærliggende organisasjoner
presenteres.
Forslag til representant(er);
NGRs arbeidsutvalg (AU) ønsker at Marit som NGRs sekretær
deltar. Organisasjonene kan stille med to representanter hvis
ledig plass på konferansen.
- 7.-10.02.19; NGR inviterer til nordisk lederkonferanse på Fjällgården
Raitismaja i det finske Lappland; Äkäslompolo.
Lederkonferansen vil bli arrangert fra lunsj til lunsj med
mulighet for å ankomme tidligere.
Forslag til representant(er);
Sigmund sitter i NGRs styre, men har ikke anledning til å stille.
Nestleder Tone stiller i leders fravær. NGRs arbeidsutvalg
ønsker at Marit som NGRs sekretær deltar.

Vedtak:

Tas til orientering. Adm. ordner med påmelding og reise.

Lsak 51

Økonomi
- vedlegg 03
a. Gjennomgang regnskap til d.d.
b. Orientering om økonomiske tilskudd fra lokallag etter søknad;
Edru Livsstil Molde
kr. 500.000 årlig over tre år
Edru Livsstil Kr.sund
kr. 200.000,- årlig over tre år
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Vedtak:

a. Tas til orientering.
Styret støtter gen.sekr. om å delta på kurs i «analyse og lesing av regnskap».
Gen.sekr. samarbeider med regnskapsfører om budsjett for 2019. Samt 20202021 som skal presenteres for og vedtas av landsmøtet i juni 2019.
b. Landsstyret er takknemlige for satsingen fra de to lokallagene og ber
gen.sekr. sende takkehilsen.

Lsak 52

Generalsekretærs rapport og prosjektrapporteringer
a. Studentarbeid;
Til fadderuken 2018 produserte vi tre kortfilmer rettet mot studenter.
Studentkampanje fikk god oppmerksomhet, blant annet takket være tilskudd
fra lokallagene som har bidratt som følger;
Edru Livsstil Trondheim
kr. 15.000,Edru Livsstil Hamar
kr. 12.000,Edru Livsstil Stavanger.
kr. 10.000,Edru Livsstil Oslo+
kr. 12.000,Edru Livsstil Kr.sund
kr. 10.000,Edru Livsstil Rogaland
kr. 3.000,Flekkefjord Avholdslag
kr. 10.000,-

STED

SKJEMRMVISNINGER HAR SETT
FILMENE MINST
EN GANG
Stavanger 23 782
8 342
Hamar

35 305

10 444

Oslo

21 909

14 004

Tr.heim

22 875

10 420

HAR KLIKKET SEG
VIDERE INN PÅ
EDRU.NO/STUDENT
391
edru.no/student- stavanger
562
edru.no/student- hamar
1262
edru.no/student-oslo
879
edru.no/student- trondheim

I følge analyseverktøyet i WordPress, har sidene hatt følgende antall besøkende
pr. 5.september;
- edru.no/student-stavanger; 1 036 besøkende
- edru.no/student-hamar;
1 444 besøkende
- edru.no/student-oslo;
2 604 besøkende
- edru.no/student-trondheim 2 134 besøkende
For kommende år, eller også senere i studentåret, kan plakatfilene retrykkes og
henges opp. Videoene kan også sendes ut på nytt i sosiale medier, og det er
mulig å endre slutteksten.
Til neste høst og fadderuke (og i så mange år filmene oppleves som tidsriktige)
vil vi trykke opp plakatene og henger dem opp noen dager før studiestart, samt
annonsere bredt i sosiale medier.
b. Søknader;
Gen.sekr. har sendt inn to søknader til Extrastiftelsen;
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- Søknad om lokalt arbeid rundt Kreative Familier i Østfold, kr. 295.000,- Søknad om tilskudd til frokostmøte om Eldre, alkohol og ensomhet under
Arendalsuka. Søknaden er kalt «Ny livsfase, nye vaner», kr.40.000,c. Lyttemøte;
24.09. fikk vi en halvtimes lyttemøte hos eldreminister Åse Michaelsens
politiske rådgivere vedr. prosjektet «Eldre, alkohol og ensomhet».
Prosjektleder i «Eldre, alkohol og ensomhet» stilte på møtet.
d. Høringer;
24.09. leverte vi skriftlig høringssvar med innspill vedr. St.meld. 15 «Leve hele
livet» - en kvalitetsreform for eldre til helse- og omsorgskomiteen.
01.10. fikk prosjektleder i «Eldre, alkohol og ensomhet» tre minutters muntlig
høringstid på Stortinget til samme stortingsmelding.
01.10. leverte vi skriftlig høringssvar med innspill til «Ny folkehelsemelding».
e. Prosjekt;
Idrett Uten Alkohol;
27.09. holdt personalet i Knarvik avslutningslunsj for prosjektleder Idrett Uten
Alkohol. Det ble overrakt blomster og gave fra landsstyret, samt gave fra
personalet.
Vedtak:

a-e. Tas til orientering.
b. Styret støtter at seminaret gjennomføres uavhengig av tildeling av tilskudd
på søknader.
Prosjektleder i «Eldre, alkohol og ensomhet» oppfordres til å ta kontakt med
leder i Edru Livsstil Arendal, Trygve Eiken og drøfte økonomisk støtte til dette
tiltaket.
d. Oppfordring til at Actis´ representanter samkjører innspill på høringer hvor
flere organisasjoner deltar slik at det ikke blir gjentakelse av budskapene som
organisasjonene presenterer.

Lsak 53

Arbeidsplan og langtidsplan
Sist vedtatte arbeidsplan ble gjennomgått og redigert.

Vedtak:

Gen.sekr. drøfter planen videre med personalet, og legger fram endelig forslag
på neste styremøte.
a. Verving og synlighet (arbeidsøkt)

- vedlegg 04-05

Eidar og gen.sekr. rapporterte fra verveprosjektet. Styret drøftet ververesultat,
samt videre satsing på verving. Styret ønsker særlig at oppfølging av nye
medlemmer vektlegges.
I forhold til synlighet, er det ønskelig at det er en gjennomgående identitet i
organisasjonen, og styret oppfordrer til at organisasjonens nye logo brukes i
alle lokallag, prosjekt, brosjyrer, skilt på eiendommer m.m.
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Vedtak:

På neste møte i utvalg for organisasjonsutvikling evalueres vervingen for 2018.
Eidar er ansvarlig for innkalling. Gen.sekr. innkalles til møtet. En bør drøfte
bl.a. motivering, kursing, resultat, kostnad, framtidig aktivitet, medlemspleie..
De lagene som har fått mange nye medlemmer i år, bør vurdere å jobbe mer
med aktivitetstilbud til de nye medlemmene enn videre medlemsverving i
nærmeste framtid.
b. Arendalsuka
Det er ønskelig å arrangere et seminar under Arendalsuka 2019 innen temaet
eldre, alkohol og ensomhet. Dersom vi skal få eldreminister Åse Michaelsen til
å stille på seminaret, må datoforespørsel inn snarest. Det samme gjelder i
forhold til leie av lokale.

Vedtak:

Uavhengig av om prosjektet mottar Extramidler til seminar, bevilges det
driftsmidler til å kunne gjennomføre arrangementet. Prosjektleder bes søke
lokallag i Aust- og Vest-Agder, særlig Arendal om støtte til arrangementet.

Lsak 54

Utvalg og styringsgrupper
a. Idrett Uten Alkohol (IUA);
3.oktober holdt IUA sitt andre styringsgruppemøte i år. Møtet ble holdt på Os.
Både avtroppende prosjektleder Gro Fanebust og påtroppende prosjektleder
Åsmund Kleivenes stilte på møtet. Gen.sekr. er gått inn igjen i styringsgruppen
ettersom prosjektet flytter fra Knarvikkontoret og får kontor i Molde. En
representant fra Fana Idrettslag kom og presenterte IUA sitt engasjement
i Fana IL. Åsmund presenterte sine tanker om endringer i prosjektet i forhold
til neste års søknad.

Vedtak:

Tas til orientering. Prosjektleder er ansvarlig for søknad 2019 til H-dir., og
bør særlig undersøke om det er aksept for gjennomføring av aktivitet som
treningsleir utenlands i tildelt støtte fra H-dir.
b. Ruspolitisk Utvalg

Vedtak:

Leder kaller inn til et snarlig utvalgsmøte.
Den som tilsettes i Møre og Romsdal bør vurderes involvert i utvalget.

Lsak 55

Landsmøtet 2019
a. Orientering om arbeid i landsmøtekomiteen som ligger i god rute.
b. Saker fra sist landsmøte.
På landsmøtet orienterer landsstyret om hva Eiendomsservice har
bidratt med i perioden fra sist landsmøte, og en synliggjør spesielt
hvordan Eiendomsservice i perioden har bidratt i forvaltningen av
enkelte eiendommer.
c. Gjennomgang av vedtekter.
d. Invitasjoner og innkalling
e. 160-årsmarkering på landsmøtet og gjennom hele året.
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Tone og Magne Teppen er forfattere av jubileumstidsskriftet over de
siste 10 år. Gjennom jubileumsåret vil vi vektlegge at organisasjonen
fyller 160 år. Vi vil gjennom året ha fokus på hvordan vi kan
intergrere nye medlemmer inn i en 160 år gammel organisasjon.
Vedtak:

a. Tas til orientering. Styret ønsker komiteen lykke til med det videre arbeidet,
og Arbeidsutvalget avtaler å møte komiteen på nyåret.
Landsstyret ønsker ikke å opprette forslag om å opprette Eiendomsselskap
under 2019-landsmøtet.
b. Tas til orientering.
c. Saken utsettes til neste styremøte.
d. Gen.sekr. følger opp invitasjoner, samt innkalling innen vedtatte frister.
Det er særlig viktig å gi ut informasjon om standarden på Jæren
Folkehøyskole da det er kommet noen spørsmål om dette.
e. Det deles ut et eksemplar av jubileumsboken «Fakkel i motvind» til alle
deltakere på landsmøtet. Boken ble produsert i anledning 150 årsjubileet.
De medlemmer som innehar Klostermedaljen, inviteres særskilt til
festmiddagen på organisasjonens landsmøtefest.
Landsstyret bevilger økonomisk støtte til landsmøtedeltakelse for fem nye
medlemmer etter søknad. Det sendes ut invitasjon til alle direktemedlemmer
med oppfordring om å søke.

Lsak 56

Personal
a. Gro Anette Fanebust gikk ut av sin stilling som prosjektleder IUA
1.oktober. Åsmund Kleivenes er tilsatt i 100% stilling i prosjektet IUA fra
samme dato. Han vil i en overgangsperiode fram til nyttår fortsatt bistå med
konsulentarbeid i Midt-Norge, og vil spesielt følge opp arbeidet i den nye
ungdomsklubben.

Vedtak:

Tas til orientering. Åsmund ønskes velkommen som prosjektleder.
b. Det er behov for en ny organisasjonskonsulent i Midt-Norge. Gen.sekr. har
hatt drøftingsmøte med styret i Edru Livsstil Molde, samt sendt søknader til
laget i Molde i tillegg til Edru Livsstil Kr.sund. Begge lag har bevilget
tilskudd til en stilling i Møre- og Romsdal over en trårsperiode (se Lsak 51).

Vedtak:

Stillingen lyses ut kommende uke. I forbindelse med utlysing av stillingen
ønsker styret at den ansatte innehar kvalifikasjon innen mediehåndtering og
politisk innsikt. Konsulenten bør om mulig involveres i Ruspolitisk utvalg.
Under intervju av kandidater bør en vektlegge ønsket om at den tilsatte velger
å bli medlem av organisasjonen.
Leder i Moldelaget, Jostein Solbakken og Åsmund Kleivenes deltar om mulig
under intervju av de aktuelle kandidatene.
c. Lønn gen.sekr.
AU la fram forslag om lønnsøkning for gen.sekr.
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Vedtak:

Styret godkjenner AUs forslag om lønnsøkning til gen.sekr.

Lsak 57

Prosjektsøknader 2019
Søknadsfristen er pr. d.d. ikke kjent for organisasjonene.
Det ble gjennomført en arbeidsøkt med drøfting om potensielle prosjekter for
kommende år. De aktuelle prosjektene er;
a. Idrett Uten Alkohol, søke økt tilskudd på minimum kr.300.000,b. Eldre, alkohol og ensomhet
c. i. Alkohol i næringslivet
ii. Retningslinjer for alkohol på folkehøyskoler (FHS)
iii. Sober October
iv. Studentkampanje

Vedtak:

a. Prosjektleder er ansvarlig for søknad 2019 til H-dir., og undersøker
i forkant av søknadsfristen muligheten til å arrangere treningsleir utenlands.
b. Styret ønsker at prosjektleder lager søknad ut fra den «gamle piloten», samt
søker om en økning til 100 % stilling. I søknaden må det defineres tydelig hva
en økning vil bestå av, med grundig begrunnelse. Det tas med tilbakemeldinger
og erfaring fra samarbeidspartnere o.a. i søknaden Prosjektleder går i dialog
med H-dir. om evt. tanker rundt endringen i søknaden, og begrunnelse om å
søke økt tilskudd utover den tidligere skisserte pilotprosjekt-søknaden.
c. Styret ønsker at adm. prioriterer nye søknader i følgende rekkefølge;
- søknad om studentkampanjen, med mulighet til at Sober October kan flettes
inn i prosjektsøknaden.
- Kartlegging av retningslinjer om alkohol på FHS.
Gen.sekr. ser på muligheten til å sende alle prosjektene i én søknad.
Gen.sekr. sender inn driftssøknad innen fristen 20.november.

Eventuelt.

Ingen saker.

Neste styremøte:
9. – 10.mars 2019 i Ålesund.
En legger samtidig opp til møte med styret i Avholdshjemmet, samt deltar på «Linds Eides
Språksjov» som arrangeres i vår egen regi på Avholdshjemmet lørdag kveld.
Telefonmøter ved behov.
AU avtaler et møte med landsmøtekomiteen i slutten av februar, samtidig som de besøker
Jæren Folkehøyskole hvor landsmøtet skal holdes.
Marit Barene/s.
Referent
Signering:
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Sigmund Kroslid

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

Eidar Tøllefsen

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

Tone Teppen

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

Elisabeth Kristiansen -------------------------------------------------Karl Eidsheim

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