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07-10 –  Godkjenning av Møteinnkalling og referat 

Møteinnkallingen har ikke blitt sendt ut- og ble delt ut ved møtets begynnelse. 
Referatet fra første møte ikke klart. Sukhvinder følger opp med Jonas. 
Referatet fra møte 3.12 ble godkjent med en liten rettelse: 
1. Under avsnittet om Leicester-turen står det ”fylkeskommunen sier at..” Det 
skal være ”Drammen kommune sier at..” 
2. Eventuelt: Vi snakket om Norgespatriotene i møtet, men uttaler oss ikke som 
gruppe fordi vi ikke er etablert som formell gruppe ennå. Vi diskuterte 
muligheten av å uttale oss på egne vegne, men valgte å følge et strategi som 
går ut på å ikke føre diskusjon med dem offentlig. 
 

07-11-   Oppfølging av referatsaker 
  Statutter: §1 Formål ble vedtatt etter et endringsforslag og lyder nå:  

Drammen og omegn tros- og livssynsråd (DOTL) har som formål: 
• Å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse 
og respekt for hverandre.  
• Å bidra til bedre kjennskap, og kontakt mellom de ulike tros- og 
livssynssamfunn i Drammen og omegn. 
• Og aktivt forebygge, og dempe mulige konflikter, og bidra til et åpent, 
og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den 
europeiske menneskerettighets konvensjon. 
• Å arbeide internt, og eksternt, med sosialetiske spørsmål i et tros- og 
livssynsperspektiv. 
 
Pressemelding: Jonas har sendt e-post (mottatt 17.12) om at han har sendt ut 
referat og pressemelding til alle relevante kontakter.  
 
Rammeverk: De siste underskrifter (Kaye og Baddar) ble ordnet og Martin 
sender registrering til Brønnøysund snarest. Tilskudd fra STL er midlertidig 
overført til Fjell menighets konto for å få utbetalingen gjort inneværende år. 
Pengene overføres til DoTLs konto så snart den blir opprettet. 
 
Studietur: Vi ønsker å delta på studieturen til Leicester med to deltakere. 
DoTL dekker en (Ivar) og vi søker om støtte til den andre. Hvis ikke støtte 
oppnås ønsker Martin å bli med på egen regning. Hvis vi får støtte, bestemmer 
arbeidsgruppen hvem som skal reise sammen med Ivar. Hvis det er mulig å 
finne støtte fra egen forening, ønsker vi å delta med flere enn to. Dette må evt.  
avklares med Ivar innen torsdag morgen 20.12. 

Dato: 17.12.2007 
Sted: Fjell Kirke    Referent: Ivar Flaten 
Innkalt: Ivar Flaten, Jonas Muhammad, Marius B. Hagen, Roshan Magsoudi, Baddar 
Kiani, Kaye Westeng, Martin Vestøl. 
Møtt: Sukhvinder Singh Jhotti, Marius B. Hagen, Baddar Kiani, Martin Vestøl, Kaye 
Westeng, Ivar Flaten 
Meldt frafall: Jonas Muhammad 
Ikke møtt: Roshan Magsoudi 
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07- 12-  Statutter 

Gruppen diskuterte paragraf II om medlemskap. Etter drøfting om forholdet 
mellom ulike medlemsstyper, ble gruppen enig om følgende ordlyd: 
 
a) Medlemskap er åpent for representanter fra tros- og livssynssamfunn. Hvert 
samfunn kan ha to 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/valgkomite1 
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.   
 
Arbeidsgruppen tok opp utfordringen med eksklusjon. En ser teoretisk mulighet 
for at noen kan komme inn i rådet og så ønske å sabotere virksomheten på en 
eller annen måte. Det må da være en mekanisme som gjør at DoTL kan 
ekskludere medlemmer. Gruppen tar opp dette på neste møte.  
 

07- 13-  Eventuelt 
Invitasjon til Fjell skole 12.12: Unni Helland inviterte til avslutning i sin 
klasse på Fjell skole. Sukhvinder og Marius fastholdt vår beslutning om at vi 
som arbeidsgruppe ikke deltar i arrangementer eller står fram på vegne av 
gruppen i enkeltsaker.  

 
 
Neste møte er: Mandag 14. januar 2007 kl 19.00  
(Ivar er bortreist på tjenesteoppdrag og kan ikke være vert. Hvis mulig, ønske om 
endring til torsdag 17. januar. Ellers må Sukhvinder finne alternativt sted.) 

                                                 
1 Vi tar stilling til hvordan dette skal gjøres ved behandling av organiseringen senere i statuttene. 


