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Referat fra styremøtet 10.01.2017 

Sted: Møterommet, Grønland 60 

Tidspunkt: 18.30 – 20.00  

Tilstede: Anne Grete Spæren Rørvik, Marius Hagen, Jan-Otto Eek, Monica Finnerud, Kobal 

Visvalingam og Emilie Ruud  

Forfall: Ragnhild Stivi, Jonas Muhammad, Sina Abdollahi og Betul Keklik.  

Møteleder: Anne Grete Spæren Rørvik 

Referent: Emilie Ruud 

  

Referat 

 

1/17 Godkjenning av innkalling og referat 

 Innkalling og referat ble godkjent.  

2/17 Orienteringer 

 Monica har hatt en telefonsamtale med STL Skien. De tok kontakt med henne for å 

høre om DOTL og våre erfaringer. Monica trakk da frem vårt forhold og samarbeid 

med kommunen, blant annet, og vårt engasjement i DSMF og Gjestebud. Hun fortalte 

også om vår livsdialog.  

 Emilie har vært i kontakt med STLs nye administrasjonskonsulent – Irene Incerti-

Théry. Hun ønsker tettere kontakt med de lokale dialoggruppene og virker veldig 

engasjert og hyggelig.  

 STL arrangerer en samling for de lokale dialoggruppene også i år. Dato for samlingen 

er 18.02.2017. Emilie skal delta på denne.  

 Marius, Anne Grete og Emilie (AU) har valgt ut 12 bilder av de fotografen tok på det 

åpne møtet 22.11.2016. Marius sjekker muligheten for å kjøpe enda flere bilder.  

 



2 
 

3/17 Årsmøtet 21.02.2017 

 Styret hadde et par kommentarer til årsmeldingen og årsplanen. Emilie ferdigstiller 

disse og sender de ut med innkalling innen utgangen av uke 3.  

 

4/17 Gjestebud 

V/Kobal:  

 Gjestebuds styre skal ha et møte 22.01.2017 for å ferdigstille rapporten for Gjestebud 

2016.  

 

5/17 Drammen Sacred Music Festival 

V/Monica:  

 DSMFs styre arbeider med programmet for årets festival. Alt er ikke på plass enda, 

men de satser på at mer vil komme i orden i løpet av neste uke.  

 Det er ønskelig med to styremedlemmer til. DSMF ønsker et styre med flere 

medlemmer med ulik etnisk/kulturell bakgrunn.  

 Lill Tone Grahl-Jacobsen er den nye lederen av DSMFs styre.  

 

6/17 Eventuelt 

 Marius informerte om at DOTLs arbeid har resultert i at Human-Etisk Forbund (HEF) 

har utdannet samtalepartnere. Disse er ikke kun i forbindelse med sykehus, men er 

generelt tilgjengelige.  

 Anne Grete informerte om at hun i julen holdt en dialogisk preken. Hun lagde en vri 

på fortellingen om de tre vise menn.  

 

Livsdialog  

Anne Grete var ansvarlig for livsdialogen. Tema: Hvordan forstår vi ordet nåde?   

 

 

 


