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Dato: 10.03.2008 
Sted: HEFs lokaler i Drammen    Referent: Arne Kittang 
 
Innkalt: Ivar Flaten, Jonas Muhammad, Marius B. Hagen, Arne Kittang, Baddar Kiani, 
Kaye Westeng, Martin Vestøl og Sukhvinder Sing Jhotti 
 
Møtt: Sukhvinder Singh Jhotti, Kaye Westeng, Marius B. Hagen, Ivar Flaten og Arne 
Kittang 
 
Meldt frafall: Jonas Muhammad 
Ikke møtt: Martin Vestøl, Baddar Kiani 
  

 
 
08-17 –  Godkjenning av Møteinnkalling og referat 

 
Møteinnkallingen: Ingen kommentarer til møteinnkallelsen. 
Referatet fra forrige møte: ingen kommentarer. 
Referat fra 25. februar: Gruppen venter på oppdatert/korrekt referat 

  
 

08-18-   Invitasjon til stiftelsesmøtet den 8. mai 2008 
 
Med utgangspunkt i et utkast til invitasjon besluttet gruppen å fylle ut utkastet 
med følgende punkter. 
 
Vedtak 1: 

a) Invitasjonen åpner med en kort innledning om etablering av 
arbeidsgruppen og tanker bak etableringen DOTL. Marius skriver. 

b) Med utgangspunkt i statuttene må det sies noe om formålet med DOTL. 
Marius skriver. 

c) I invitasjonen må vi be om innspill til arbeidsgruppen om satuttene, frist 
for innspill er satt til 1. mai. 

d) Navnet på DOTL (råd/forum) nevnes i invitasjonsbrevet og legges frem 
som sak på møtet. Marius lager utkast til sak. 

e) Det tas med informasjon om DOTLs webside i invitasjonen, 
informasjon om saken legges ut der. 

f) Det vil væred mulig å legge frem forslag til behandling på 
stiftelsesmøtet. Det legges ved et skjema som innholder 
sak/begrunnelse/forslagsstiller/arbeidsgruppens innstilling til 
stiftelsesmøtet. Arne lager et skjema. 

 
Vedtak 2: 
Marius skriver invitasjonen og sender utkastet til arbeidsgruppen for eventuelle 
kommentarer. Disse må være Marius i hende innen torsdag 13. mars 
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08-19-  Agenda for stiftelsesmøtet 

 
Gruppen diskuterte agendaen for stiftelsesmøtet. 
 
Vedtak 1: 
Det settes følgende ramme for møtet: 
♦ Bakgrunn/informasjon om DOTL 
♦ Gjennomgang av forslag til statutter 
♦ Gjennomgang av forslag til kandidater til styret 
♦ Saker til behandling: 

 Stiftelse 
 Statutter 
 Valg av styre 
 Andre saker 

Dette settes inn i invitasjonsbrevet. 
 
Vedtak 2: 
Arbeidsgruppen må komme sammen for å fastsette gjennomføringen av 
stiftelsesmøtet mer i detalj. 
 

 
08-20-  Andre saker 

 
Vedtak 1: 
Ivar lager etiketter for utsendelse til alle organisasjonene. 
 
Vedtak 2: 
Ivar og Sukhvinder tar seg av pressekontakten omkring stiftelsesmøtet. 
 
 
Neste møte:  
Leder (Sukhvinder) vurderer fortløpende behovet for nytt møte før 1. mai (frist 
for innspill til saker). Nytt møte så snart som mulig etter 1. mai.  
 
 


