
Referat fra styremøte 22.08.2017  

  

Sted: DOTL-kontoret i Fabrikkgata Tid: Tirsdag 22.8 kl 18.00-21.00  

Til stede: Jan Otto Eek, Ivar Flaten, Kobal Visvalingam, Torkild Balog, Monica Finnerud og Lasse Stølen 

 

Sak 45/17 Godkjenning av dagsorden   

Vedtatt: Godkjent.  

  

Sak 46/17 Referat fra ekstraordinært styremøte 12.07.17   

Vedtatt: Godkjent.   

  

Sak 47/17 Orientering om anmeldelsessak  

Styreleder Ivar Flaten orienterte om anmeldelsessaken mot vår kasserer, Jonas Muhammad. 

Dessverre mangler det fremdeles noen bilag på beløp som er gått ut av bankkonto. Men dette er 

mindre beløp som vi antar det er mulig å få bilag på fra leverandører. Før dette er i orden har vi 

heller ikke et godkjent regnskap for 2016. Det er imidlertid klart at DOTL ikke har lidd noe økonomisk 

tap. 

STL sentralt er informert om saken. Det gjenstår å orientere medlemsorganisasjonene i DOTL.  

Vedtatt: Styret tok orienteringen til etterretning. Det ble samtidig vedtatt at styreleder utformer en 

orientering om saken som sendes til samtlige medlemsorganisasjoner. 

 

Sak 48/17 Fratreden fra styret 

Sina Abdolahi har meldt i form av e-post at han ønsker å fratre styret.  

Vedtatt: Styret tar Sina Abdolahis beslutning til etterretning og beklager at han ikke lenger ønsker å 

være med i styret.   

  

Sak 49/17 Utmeldelse   

Drammen moske melder at de ikke lenger ønsker å være medlem av DOTL. Vi har fått en tilsvarende 

melding fra Minhaj Ul Quran. Styret er usikker på om disse utmeldelsene representerer vedtak gjort i 

disse organisasjonenes respektive styrer.  

Vedtatt: Styreleder skriver en epost til Drammen Moské og Minhaj Ul Quran Buskerud (tidligere 

Minhaj Ul Quran International Drammen) med spørsmål om det medfører riktighet at de ønsker å 

melde seg ut av DOTL.  

 



Sak 50/17 Supplering av styremedlemmer   

Styremedlemmene Jonas Muhammad og Sina Abdolahi (se sak 48/17) har gått ut av styret. 

Spørsmålet er om vi skal gi saken til valgkomitéen og kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å 

supplere styret eller utsette saken til ordinært årsmøte like over årsskiftet? 

Vedtatt: Siden det er relativt kort tid igjen til ordinært årsmøte, ser styret det ikke formålstjenlig å 

bruke tid på et ekstraordinært årsmøte nå. Styret fortsetter med nåværende sammensetning fram til 

ordinært årsmøte i januar/februar 2018. 

  

Sak 51/17 Ny kasserer i DOTL   

Se sak 47, 48, 50 og 52. Vi har behov for å velge en ny kasserer etter Jonas Muhammad.  

Vedtatt: Kobal Visvalingam velges til ny kasserer i DOTL. Han gis samtidig signaturrett. Det innebærer 

at Ivar Flaten og Kobal Visvalingam har signaturrett hver for seg. Siden Kobal har innehatt vervet som 

nestleder, trer Lars Jørgen (Lasse) Stølen inn i denne funksjonen fram til ordinært årsmøte. 

  

Sak 52/17 Regnskap 2016 

Se sak 47. Jonas Muhammad har som kasserer ikke levert et godt nok grunnlag for regnskapet 2016. 

Det mangler noen bilag og regnskapet er ikke, slik han har sagt til årsmøtet, godkjent av revisor. 

DOTL må snarest råd etablere et riktig regnskap for 2016 og få dette revidert.  

Vedtatt: Ny kasserer sørger snarest for å lage et regnskap som kan revisorgodkjennes og legges fram 

for medlemmene. 

 

Sak 53/17 Ansettelse av ny koordinator   

Styreleder har sammen med Lasse Stølen intervjuet 5 utvalgte kandidater til stillingen som 

koordinator.  

Vedtatt: Ingeborg Altern ansettes som DOTLs koordinator i 25% stilling. Lønn og andre betingelser 

avtales av leder og nestleder. 

 

Sak 54/17 Prosjekt «Hvor er alle sammen»  

Styreleder informerte om at han sammen med Tunsberg bispedømme har laget en søknad til 

Kulturdepartementet med formål å oppsøke og etablere kontakt med flest mulig av tros- og 

lisvsynsforeninger i Drammen og omegn. Søknaden er innvilget med kr. 200.000,-. Dette vil være en 

viktig faktor i vårt videre informasjons- og kompetansearbeid. Styreleder fortalte videre at STL 

sentralt har søkt Oslo kommune om midler til et tilsvarende prosjekt. Her ligger forholdene til rette 

for et godt samarbeid om prosjektet. 

Vedtatt: Orientering om prosjekt «Hvor er alle sammen» tas til etterretning.  

  

Sak 55/17 Sammen for fred - seminar og konsert  



Planleggingen av seminarene og konserten for fred den 28. september i Fjell kirke er nå i sluttfasen. 

Det gjenstår kun å fordele noen oppgaver til de som skal delta under arrangementet og sørge for god 

markedsføring.   

Arrangementet begynner kl. 17.00 i Fjell kirke med servering av middag. Kl. 18.00 blir det et 

fredsseminar og kl. 19.00 starter konserten.  

Vedtatt: Styreleder formidler oppgaver til de organisasjonene som ikke allerede er engasjert. 

Medlemsorganisasjonene sørger for å gjøre arrangementet godt kjent i sine respektive lag og 

foreninger. 

  

Sak 56/17 TV-aksjon – forberedende motivasjonsmøte   

Styret har tidligere bestemt at vi gjennomfører et møte for lederskap i tros- og livssynsorganisasjoner 

for å motivere for deltakelse i landets største dugnad, TV-aksjonen til inntekt for UNICEF, som går av 

stabelen 22. oktober. Vi ønsker å bruke møtet også som en mulighet til å møte flest mulig av ledere i 

aktuelle kandidatforeninger til medlemsskap i DOTL. Buskerud innvandrerråd og Islams Råd Norge 

sitter i fylkeskomiteen for TV-aksjonen i Buskerud sammen med styreleder i DOTL. Vi ønsker et 

samarbeid med disse for å gjennomføre møtet.  

Vedtatt: Motivasjonsmøtet slås sammen med fredsarrangementet den 28. september med en tydelig 

profilering av UNICEF ved alle de tre delene av fredsarrangementet.  

Sak 57/17 Eventuelt 

Ingen saker til Eventuelt denne gangen. 

 

Referent: Lasse Stølen 

 


