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Nytt fra Storlogen desember 2019.  Informasjon til logene. 
Vi ber Storrepresentanten eller OM informere om utdrag fra dette på et egnet logemøte. 

9,7 millioner i momskompensasjon 

Som kjent innførte Kulturdepartementet endringer i reglene for momskompensasjon fra 1.1.2019.  
For å sikre at vi fortsatt skulle komme inn under ordningen, vedtok Storlogemøte i 2018 at vi måtte 
tilpasse vårt lovverk og inntaksprosedyre. Vi kan nå meddele at vi for 2018 vil motta totalt 9.700.000 
kroner i momskompensasjon.  Beløpet vil i hovedsak bli tilbakeført til ordenshusene, logene, leirene, 
Sirius og andre utadrettede aktiviteter over hele landet. Etter signaler fra Lotteristiftelsen ser vi at 
det er rom for å justere noe på inntaksprosedyren.  Det vil nå bli evaluert og forslag til justeringer vil 
bli framlagt som sak på ekstraordinært Storlogemøte på skriftlig grunnlag høsten 2020. 

SOS Barnebyer i TV2’s juleaksjon 

SOS Barnebyer har fått tildelt Juleaksjonen 2019 på TV2 den 14.desember.  
Odd Fellow Ordenen profileres med pauseplakater og bror Stor Sire er deltaker i panelet som mottar 
samtaler under sendingen Målet er å rekruttere flere faddere. Vi oppfordrer alle til å følge med 
lørdag den 14.desember på TV 2. 

EYT – European Youth Tour 

I 2020 vil Odd Fellows ungdomstur til Island og USA med fokus på FNs bærekraftsmål, gjennomføres 
fra 5. til 15. juli 2020. Det er stor interesse fra de deltagende distriktene for å delta og vi regner med 
at det vil bli 10 ungdommer fra Norge som blir med på studiereisen i 2020. 
 
NOFAs symposium i Bodø. 
Tema for symposiet i 2020 er «Odd Fellow Ordenens budord i vår tid. Programmet i Bodø er på plass 
og arrangementet finner sted 12 til 14 juni på Scandic Havet. På oddfellow.no ligger lenke med 
påmelding. 
 

Vi ønsker alle en fredfull julehøytid og et godt nytt år. 
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