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Kjære Storembedsmenn. 
Jeg vil ønske alle gamle og ikke minst nyutnevnte Storembedsmenn velkommen 
til dette spesielle Storlogemøte. 
 
Hensikten med vårt møte er å bygge en felles kunnskapsplattform og et felles 
ståsted som Storembedsmenn i Den Uavhængige Norske Storloge. 
Dette møtet vil derfor i stor grad bli preget av informasjon, orienteringer, 
instruksjoner, opplæring og systematisk gjennomgang av lover, forskrifter, 
sirkulærer og det rammeverk som ligger til grunn for funksjonen som 
Storembedsmenn enten det er som DSS eller andre i embeder. Målet er at dere 
skal verre trygge og sikre som Storembedsmenn. Senere 
Storembedsmannsmøter vil i langt større grad bli preget av dialog, diskusjoner 
og ikke minst erfaringsutveksling på viktige områder for vår Orden. 
 
På Storlogemøtet i juni gjorde vi opp en status over situasjonen i Ordenen. Hva 
har vi oppnådd ,har Ordenen nådd sine mål ? Den faktiske situasjon skal gi 
grunnlag for å stake ut kursen videre. Hva må vi satse på, hva skal vi prioritere. 
Vi har vedtatt en langtidsplan for Ordenen i Norge som har som mål å gi en 
felles retning, et felles grunnlag for alle enheter, loger, leire, Distrikt og for 
Storlogen. 
Storlogemøtet vedtok fire satsingsområder under overskriften  
FORANDRE FOR Å BEVARE - Styrkelse og ekspansjon – yngre medlemmer 
-Ledelse – lederskap i loge og leir - Ritualer og etikk – en verdibærende Orden 
og vår utadrettede virksomhet. 
Mye av vårt arbeid siden vedtakene på Storlogemøtet har vært med fokus på å 
følge opp de vedtak og de endringsprosesser som følge av vedtakene på 
Storlogemøtet. 
Dette gir seg utrykk i oppdaterte lover, forskrifter, sirkulærer og enkelte 
veiledninger som vi skal gjennomgå på dette møtet. 
 I tillegg til dette så har vi i år nye personvernbestemmelser GDPR som også har 
sin betydning for oss og medfører endring av hva vi registrerer i fokus, hvordan 
vi innhenter fullmakter og som igjen betyr endring av søknadsskjema og 
inntaksprosedyrer. 
Kulturdepartementet sendte i vår ut en høring på nye retningslinjer for 
momskompensasjon der de ønsket å utelukke organisasjoner som ikke var 
samfunnsnyttige og var såkalt lukkede organisasjoner. Ut fra beskrivelsen så 
ville vi nok ut fra lov for loger bli oppfattet som en slik organisasjon selv om vi 
har en praksis som burde være innenfor. Vi har i flere år arbeidet for å fremstå 



og vektlegge at vi er en verdibærende Orden og ikke en hemmelig, lukket 
organisasjon. Vi er opptatt av medlemmenes utvikling basert på ett sett verdier 
og en etikk som absolutt bør karakteriseres som samfunnsnyttig og vi har en 
omfattende sosial samfunnsnyttig utadrettet virksomhet. Vi har på mange 
områder endret og modernisert Ordenen men mye av regelverk og lover henger 
igjen i det gamle. Det er behov for å forandre for å bevare Odd Fellow Ordenen. 
På Storlogemøtet ble jeg gitt fullmakt til endre lovbestemmelser slik at vi ikke 
fremstår og har lover og vedtekter som oppfattes ekskluderende, 
diskriminerende og hemmelig. 
Vi har siden tidlig i år arbeidet for å kommunisere hva Odd Fellow Ordenen står 
for og påvirke det politiske Norge til å få et annet inntrykk av oss en en 
gammelmodig lukket internt fokusert organisasjon. Vi har vært på Stortinget, 
hatt kontaktmøter med politikere, fått støtte i Frivillighet Norge osv. Og vi har 
fått forståelse og støtte men når Forskriften fra Kulturdepartementet kom denne 
uka, så vil denne utelukke organisasjoner som er lukket og ikke åpen for 
allmenheten og uten at vi rydder i våre lover, forskrifter så vett vi att vi helt klart 
mister momskompensasjonen som er et betydelig beløp over 7 mill, dernest står 
grasrotandelen utsatt, skattefradragsordningen og frilisensordningen hos 
Microsoft.  
Hva har vi ryddet i og endret det som fremstår som diskriminerende og 
eksluderende. 
Vi fjerner nå ballotten som absolutt ikke er demokratisk – fem personer kan med 
sine sorte kuber stoppe en søker. Vi endrer inntaksprosedyrene av nye 
medlemmer og vil nå satse mye mer på en god dialog med søkerne slik at de vet 
hva de går til. Vi kutter undersøkelsesnevnden og innfører en veiledning for 
inntak av nye medlemmer fortsatt med ansvar hos Eks OM. 
Jeg bruker den fullmakten jeg har fått som Stor Sire til å modernisere Ordenen 
og endre oss slik at vi er takt med dagens samfunn og tar takhøyde for de neste 
generasjoner. Detaljer og mulighet til spørsmål kommer i de gruppevise 
instruksjoner. 
 
 

Skal jeg trekke frem et særdeles alvorlig forbedringsområde, så er det Ordenens 
ekspansjon og medlemsutvikling.Vi ser at for mange melder seg ut og at vi har 
for få innvielse. Vi har positive unntak men hovedbildet er at dette er et økende 
problem.. Vi er en Orden der vi stadig blir eldre og nå må vi gjøre en ekstra 
innsats for å rekruttere yngre og ikke minst holde på de yngre.  
Starter vi først med en tilbakegang, kan det være vanskelig å snu denne trenden. 
Jeg snakker ikke om ekspansjon for enhver pris, for kvantitet henger sammen 
med kvalitet.  
Skal vi lykkes må vi sammen bygge vår Orden og vi må sammen sikre en god 
utvikling og vekst. 
Utvikling handler også om ledelse.  En Orden som vår avhenger av et godt 
lederskap på alle nivå. Vi er en verdibasert organisasjon der utøvelse av 



lederskapet må utøves i tråd med de verdiene vi står for. Vennskap. Kjærlighet 
og Sannhet må være grunnlaget i de prinsipper vi leder etter. Det gjelder for 
Overmester, Hovedmatriark, Hovedpatriark, DSS, øvrige utnevnte og de valgte 
Storembedsmenn. Vi må ha evne til å etterleve verdiene i praksis i de ulike 
lederroller vi har.  
Vi er en frivillig organisasjon der medlemskapet i Ordenen må baseres på at den 
enkelte vil prioritere dette i konkurranse med andre fritidsinteresser. Skal vi 
lykkes må Ordenen gi et godt utbytte til den enkelte bror og søster på alle nivå.  
Jeg tror på å bruke positive virkemidler. Spille på ros og forsterkning av det vi er 
dyktige på. Finne bevaringsområdene og på en konstruktiv måte arbeide med 
forbedringsområdene. Ledelse handler også i stor grad om forutsigbarhet og 
grensesetting. Hvordan vil vi at det skal være hos oss, hva er ønsket adferd og 
hva er uønsket. Hvilken adferd har vi nulltoleranse for i Odd Fellow. 
Den viktigste rollen i vår Orden er ut fra min synsvinkel, overmester i logen. Det 
er der grunnlaget ligger for en god eller dårlig utvikling i den enkelte loge og 
dermed også for Ordenen totalt sett. Vi vet at god ledelse handler om å gi ærlige 
konstruktive tilbakemeldinger. Evnen til å være åpen for tilbakemeldinger og å 
lytte. Lojalitet er også et nøkkelbegrep ved god ledelse. Lojalitet handler også 
om å spille hverandre gode, ville hverandre vel. Jeg har behov for at dere spiller 
meg som Stor Sire god, tilsvarende for de øvrige valgte Storembedsmenn. Jeg 
ønsker å spille dere utnevnte Storembedsmenn, DSS, gode for at vi i fellesskap 
skal sikre en god utvikling av Ordenens. 
Det er viktig og nødvendig å bygge autoritet og respekt rundt lederskapet i 
Ordenen. Tillit til Ordenens ledelse. Tillit er ikke noe vi kan vedta, tillit må 
fortjenes. Heller som det sier, dersom det går et rykte i organisasjonen om at du 
har tillit så har du tillit,  Tillit til oss som ledelse i OF Ordenen bygger vi 
gjennom felles mål, en felles kompetanse-kunnskapsplattform, et verdibasert 
lederskap der ord omsettes i handling, lever som vi lærer, men først og fremst 
avhenger det av gjensidig støtte basert på en god og åpen dialog. Det tar tid å 
bygge tillit, et godt omdømme, men det kan rives ned over natten.   
. 
For valgte og utnevnte Storembedsmenn er det en forutsetning å kunne benytte 
seg av våre internettløsninger. Ordenens hovedinformasjonskanal er 
internettbasert og en vil over tid, komme til kort dersom en ikke kan mestre 
disse hjelpemidlene. Vi arbeider nå intens med vår bruk av sosiale medier, 
facebook, fornying av nettsider sentralt og lokalt, vi må ha en lokal 
tilstedeværelse og et bedret omdømme i lokalsamfunnet. Vi vil modernisere 
mediebruk og mediekanaler. Vi forbereder et nytt DTK og vil ha et stort fokus 
på kommunikasjon. 
Men den viktigste lederutfordring har i alle år, og vil fortsatt ligge på de 
mellommenneskelige relasjoner,  evnen til å motivere og inspirere. 
 



Jeg har stor tro på nødvendigheten av et planmessig og systematisk arbeid når 
det gjelder utviklingen i vår Orden. Vi har vedtatt en langtidsplan som staker ut 
kursen for de kommende år og jeg tror det blir av avgjørende at vi i hele Odd 
Fellow Norge trekker i hop i samme retning. Vi trenger klare roller og klart 
ansvar – klare linjer i hele organisasjonen. Det er viktig at vi bruker kreftene på 
å nå de mål vi har satt,bruker energien på å bli bedre for hver søster og bror som 
er medlemmer og bli en attraktiv Orden også for nye medlemmer. 
Jeg håper at vi slipper interne rivninger men får fokus på de oppgavene som nå 
ligger foran oss. Min erfaring tilsier at dersom vi har hatt gode og involverende 
prosesser for å få frem gode beslutninger, brukt nødvendig tid, så er lojaliteten  
til gjennomføring mye større i hele organisasjonen. 
I den langtidsplanen for Ordenen i Norge som vi nå har vedtatt skal alle enheter 
lage sin handlingsplan for å bidra til å nå målene ,- dette inkluderer naturligvis 
også Storlogen som skal lage sin handlingsplan for fireårsperioden og 
Distriktene skal lage sin handlingsplan. Vi kommer på dette møtet til å sette av 
tid til nettopp dette arbeidet slik at vi fra dette møtet har et felles utgangspunkt 
for de tiltak dere ønsker å prioritere i eget distrikt. 
Jeg håper og tror at alle nå vil arbeide lojalt for å gjennomføre planen og nå 
målene vi i felleskap har satt oss. Det er en bindende plan for alle ledd i vår 
Orden. 
 
Til slutt vil jeg si at jeg ser frem til 3 dager der vi i fellesskap skal bygge en god, 
trygg plattform for ledelse av Odd Fellow Ordenen i Norge med fokus på 
utbyttet for hver enkelt søster og bror. 
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