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08-05 –  Godkjenning av Møteinnkalling og referat 

Møteinnkallingen Godkjent. 
Referatet fra første møte er rettet og godkjent. 
Referatet godkjent 

  
 

08-06-   Oppfølging av referatsaker 
§ 2 Medlemskap er følgende godkjent da det ikke har kommet innspill fra de 
som ikke har vært på møtet orlyden er som følger: 
a) Medlemskap er åpent for tros- og livssynssamfunn. Hvert samfunn kan ha en 
representant, samt et vara medlem med møterett. Hvert samfunn har en -1-  
stemme.  
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. Styret  behandler 
søknaden og innstiller til årsmøtet. 
Forslag til endringer i § 2 Medlemskap ledd c og d. 
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.. 
ed) Observatørstatus i DoTL gir talerett (ikke forslags- og stemmerett) og kan, 
etter innstilling fra AU/valgkomite styret, tilbys:  
1. Tros- og livssynssamfunn som ikke oppnår fullt medlemskap.  
2. eller aAndre organisatoriske enheter som ikke defineres som tros- og 
livssynssamfunn.  
3. Personer som kan være en ressurs for DoTL, for eksempel personer med 
ekspertise i spesielle inter-religiøse eller inter-kulturelle forbindelser. 
4. DoTL`s samarbeidspartnere 
5. Offentlige og private organisasjoner. 

Dato: 28.01.2007 
Sted: Fjell kirke    Referent: Marius B. Hagen 
Innkalt: Ivar Flaten, Jonas Muhammad, Marius B. Hagen, Roshan Magsoudi, Baddar 
Kiani, Kaye Westeng, Martin Vestøl og Sukhvinder Sing Jhotti 
Møtt: Sukhvinder Singh Jhotti, Marius B. Hagen, Sajid Mukhtar (for Jonas 
Muhammad), Tom Reffhaug (for Ivar Flaten) 
Meldt frafall: Jonas Muhammad, Ivar flaten,  Martin Vestøl og Kaye Westeng. 
Ikke møtt: Roshan Magsoudi og Baddar Kiani 
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Det kan være observatører ved årsmøte, disse kan tilbys DOTL`s 
samarbeidspartnere. Observatører som er bedt til årsmøte har kun talerett. 
§ 3 Organisering 
Paragraf 3 godkjennes, da det ikke har vært noen inspill i forkant av møtet.  
Paragrafen vil lyde som følgende: 
§ 3 Organisering 
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. 

 
    

 
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. Det legges til at Tom Reffaug, også blir 
deltager, dette gjør han av egen lommer, og ikke som representant fra DoTL. 
 
Eksklusjon: Temaet blir tatt opp på neste møte grunnet lavt oppmøte. 
 

08-07-  Statutter 
Gruppen har diskutert § 4 Årmøtet og § 5 Avstemming , og kommmet frem til 
følgende forslag: 
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§ 4 Årmøtet 
a) Alle medlemmer i DoTL har en stemme i årsmøtet, som skal avholdes i 

perioden 1. Juni til 30. September. Årsmøtet skal blant annet behandle 
følgende saker: 

• Valg av ordstyrer 
• Årsmelding 
• Regnskap 
• Fastsettelse av kontingent 
• Budsjett 
• Arbeidsplan 
• Valg 

b) Ekstraordinært årsmøtet skal innkalles hvis 1 medlem, med støtte fra minst 
en annen medlemsorganisasjon krever det. 

 
§ 5 Avstemming 
a) Alle medlemsorganisasjoner har en -1- stemme. 
b) DoTL fatter sine vedtak ved konsensus 

 
  

 
 

08-09-  Eventuelt 
 
Sukhvinder hadde to punkter under eventuellt.  

1. Ivar har blitt kontaktet av Drammen kommune ang. stiftelsen av et mangfoldsutvalg i 
kommunen. De håpet at noen kunne stille fra DoTL. Ivar takket for invitasjonen, men 
fortalet at vi kun var en arbeidsgruppe, og derfor ikke har muligheter til å stille ennå. 
Stiftelsen av utvalget vil være 13 mars 2008. 

2. Vi har fått en forespørsel fra STL, om de kunne komme og overvære en av våre 
arbeidsmøter. Etter en lengre diskusjon kom ikke gruppen til en enighet, og kan derfor 
ikke invitere STL på et besøk. Sukhvinder sender alle referat, slik at STL kan få et 
innblikk i hvordan vi har jobbet så langt. 

 
Neste møte er:  
Mandag 27. januar 2008 kl 19.00 i Fjell kirke 


