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Referat fra styremøtet 11.10.2016 

Sted: Møterommet, Grønland 60 

Tidspunkt: 18.30 – 21.30  

Tilstede: Anne Grete Spæren Rørvik, Jonas Muhammad, Ragnhild Stivi, Monica Finnerud og 

Kobal Visvalingam 

Forfall: Jan-Otto Eek, Marius Hagen, Betul Keklik, Sina Abdollahi og Emilie Ruud  

Møteleder: Anne Grete Spæren Rørvik 

Referent: Jonas Muhammad 

 

  

Referat 

 

48/16 Godkjenning av innkalling og referat 

 Innkalling og referat ble godkjent.  

49/16 Orienteringer 

 Anne Grete og Jonas deltok på kulturdepartementets seminar «Stortingsmelding om 

tros- og livssynspolitikk – hvilke utfordringer og forventninger har vi?» mandag 12. 

september. Anne Grete deltok på vegne av DOTL og Jonas på vegne av IRN (Islamsk 

Råd Norge). Seminaret handlet om NOU’en til Stålsettutvalget som kom for litt over 

tre år siden. Regjeringen har nå bestemt seg for å ta NOU’en frem igjen og seminaret 

markerer starten på det arbeidet. 

 MQI Drammen skiller lag og går tilbake til å være selvstendig. Det nye navnet er 

Drammen Moské, En fraksjon av medlemmer bryter ut og danner Minhaj Buskerud. 

DOTL øyner muligheter for å verve enda et nytt medlem. 

50/16 Høstens program  
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 Årets siste åpne møte holdes 22.11.2016 hos Minhaj Ul Quran kl. 19.00.  

51/16 Vårens program  

 Åpent møte: 14.02.2017 hos Metodistkirken.  

 Kontaktmøte: 28.03.2017. Sted bestemmes av det nye styret. 

 Årsmøte: Ikke avklart. Tas opp på neste møte. 

 

52/16 Fotograf  

 Det er ønskelig å få tatt fine bilder av de åpne møtene, men bestilling av fotograf 

utsettes inntil videre. Dette tas opp på neste møte (08.11.2016).  

53/16 Gjestebud 2016 

 Programmet var vellykket. 

Hva er det Gjestebud gjør som ikke DOTL gjør? 

o Lav terskel 

o Innleder: Aktuelt tema 

o Interaksjon, engasjement fra deltakere 

o Oppfølging i form av tiltak, kompendium, legger ut på nett det vi konkluderer 

med. 

54/16 Drammen Sacred Festival 2016 

 Økonomien er i balanse, men ikke mye overskudd. Krevende. Det å ha «sacred» med i 

navnet gjør nok at mange «backer» ut. Vil vurdere andre alternativer og 

samarbeidspartnere.  

55/16 Eventuelt 

 Jonas orienterte om MQI Drammen 

o Samarbeidet er avsluttet i lys av ny kontrakt MQI Norway la frem. 

o Det nye navnet er Drammen Moské, Jonas er medlem her. 

o Den andre fraksjonen som gikk ut heter Minhaj Buskerud (70 – 80 

medlemmer, har potensialet for å øke til 150 – 200 medlemmer. Noor Ahmad 

er imam her): Her er det mulighet for nytt medlemskap i DOTL 
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Livsdialog 

Jonas ledet livsdialogen. Tema var anti-Krist.  


