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08-01 –  Godkjenning av Møteinnkalling og referat 

Møteinnkallingen har ikke blitt sendt ut. 
Referatet fra første møte er rettet og godkjent. 
Referatet fra møte 17.12.07 ble godkjent, men Jonas og sajid ønske at vi går 
igjennom § 2 Medlemskap. Se neste pukt. 

  
 

08-02-   Oppfølging av referatsaker 
Jonas og Sajid hadde forslag til endringer i statuttene § 2 Medlemskap. 
a) Medlemskap er åpent for representanter fra tros- og livssynssamfunn. Hvert 
samfunn kan ha to en representant, samt et vara medlem med møterett. Hvert 
samfunn har en -1-  stemme. representanter med tale og forslagsrett. En av 
dem har stemmerett. 
b) Hver av organisasjonene som har valgt representanter skal: 
• drive sin virksomhet i Drammen og omegn 
• støtte formålet med DoTL 
• betale medlemskontingent bestemt av DoTLs årsmøte 
c) Nye medlemmer tas opp på årsmøtet ved konsensus. Tros- og 
livssynssamfunn som ønsker medlemskap må søke om dette. AU/valgkomite 
Styret  behandler søknaden og innstiller til årsmøtet. 
d) Det kan også delta opp til tre individuelle medlemmer bosatt i Drammen og 
omegn. Disse medlemmene har talerett (ikke forslags- og stemmerett). 
AU/valgkomite nominerer og innstiller til årsmøtet. Individuelle medlemmer 
sitter for et år, men kan ikke sitte mer enn 3 år sammenhengende. Disse 
personene kan nomineres på grunn av for eksempel ekspertise i spesielle inter-
religiøse eller inter-kulturelle forbindelser, for å styrke tilgang på erfaring for 
DoTL. Nominasjon av slike medlemmer gjøres en gang i året på rådsmøtet før 
årsmøtet og det må tas hensyn til den totale ballansen mellom ulike tros- og 
livssyn.. 
e) Observatørstatus i DoTL gir talerett (ikke forslags- og stemmerett) og kan, 
etter innstilling fra AU/valgkomite, tilbys tros- og livssynssamfunn som ikke 
oppnår fullt medlemskap eller andre organisatoriske enheter som ikke 
defineres som tros- og livssynssamfunn. Det kan være observatører ved 
årsmøte, disse kan tilbys DOTL`s samarbeidspartnere. Observatører som er 
bedt til årsmøte har kun talerett. 

    
Individuelle medlemmer: Jonas og Sajid ønsker at vi går over punkt d) på nytt. 
Jonas mener at medlemmene kun skal være tros og livsynsamfunn. Det er viktig 
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for å kunne forebygge solospill. Det kan innhentes kunnskap uten ifra, men det 
er ikke ønskelig at disse er medlemmer. Dette temaet tas opp på neste møte, da 
det trolig vil være et større oppmøte. 
 
Rammeverk: Martin har sendt inn registreringsmelding til 
Brønnøysundregisteret. Registreringen er ikke bekreftet fra Brønnøysund. 
 
Studietur: Ivar og Jonas blir representantene fra DOTL. Ivar får sin plass 
betalt av Drammen kommune, mens Jonas sin deltagelse blir betalt av DOTL. 
Turen er satt til 27-29 februar 2008. 
 
Eksklusjon: Temaet blir tatt opp på neste møte grunnet lavt oppmøte. 
 

08-03-  Statutter 
Gruppen diskuterte paragraf 3 om organisering. Etter drøftinger ble gruppen 
enig om følgende ordlyd: 
 
a) Årsmøte er DOTLs øverste organ, og gjennomføres en gang hvert år. 

DOTL skal ha minst 3 medlemsmøter i året, hvorav det ene er årsmøte. 
b) Årsmøtet velger et styre som vil stå for den daglige oppfølgingen av 

arbeidet i DOTL.  
Styret skal bestå av: 

Leder (Velges for 2 år) 
Nestleder (Velges for 1 år første året, deretter for 2 år) 
Sekretær (Velges for 2 år) 
Kasserer (Velges for 1 år første året, deretter for 2 år) 
3 styremedlem (Velges for 1 år) 
3 varamedlemme (velges for 1 år) 
Revisor (velges for 2 år) 
Har DOTL økonomi til en betalt revisor stilling, kan dette velges på 
Årsmøte. 

 
Styret skal internt velge en pressetals person. Leder av styret, kan ikke 
velges som pressetalsperson. 
 
En representant kan maks være i styret i 2 perioder sammenhengende. 
 
Styret skal ha et religiøst og livssynsmessig mangfold. Det skal tilstrebes at 
styret har medlemmer fra begge kjønn. 
 
Valgkomiteen nomineres, og velges av årsmøtet. Komiteen skal bestå av  
Leder (velges for 2 år) 
2 medlemmer (velges for 1 år) 
 

c) Ansettelser/engasjementer/administrative ressurser foretas av styret i 
DOTL, som har arbeidsgiveransvar. 
 

08-04-  Eventuelt 
Markering av ID/nyttår. 
Kaye inviterte til markering av nyttår/ID. For mer informasjon kontakt Kaye 
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Neste møte er:  
Mandag 28. januar 2007 kl 19.00 i Fjell kirke 


