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Referat fra Årsmøtet 2011 
2.februar 2011, Roklubbens lokaler i Drammen 

 
 

• Leder av DOTL, Arne Kittang, ønsket velkommen. 
• Til stede: 

> 13 av 20 representanter for medlemsorganisasjonene  
> 7 observatører for medlemsorganisasjonene 
> Koordinator i DOTL 
 

• Koordinator for DOTL, Signe Myklebust, innledet til en samtale rundt DOTLs dialogarbeid: 
Hva skal til for at medlemsmøtene skal engasjere og involvere flere? Vi har flere eksempler 
på at DOTL bes om å uttale seg på vegne av religion- og livssynsforeningene i 
Drammensområdet. Har DOTL behov for et lederforum for å kunne uttale seg mer 
kvalifisert i slike saker? 
 
Respons fra årsmøtet: 
- Medlemsmøtene kan bli mer interessante dersom foreningen som skal presentere seg også 
er vertskap for det aktuelle medlemsmøtet. 
- Dialogen engasjerer allerede bredt. De store arrangementene har en svært viktig betydning 
og gjør dialogarbeidet synlig.  
- Lederforum er interessant fordi det åpner for å drøfte kontroversielle spørsmål internt. 
- Et lederforum er nødvendig fordi DOTL er det eneste organet som kan innta en slik rolle, 
det finnes ikke andre tros- og livssynsorgan av samme format i Drammensområdet. 
- Er det grunn til å tro at et lederforum vil appellere til flere? DOTLs styre og medlemsmøter 
har allerede en lignende funksjon, vi som møtes er representanter for våre sammenhenger.  
- Hvem skal i så fall sitte i et slikt lederforum? 
 
Samtalen ble avrundet, med mulighet for å ta opp igjen diskusjonen under årsmøtesaken om 
årsplan 2011.  

 
 
Arne Kittang innledet sakslisten for årsmøtet med valg av ordstyrer og referent. 
  
1. Valg av ordstyrer og referent 

Arne Kittang presenterte styrets forslag til ordstyrer og referent.  
 
Vedtak: 
a) Ordstyrer: Ivar Flaten 
b) Referent: Signe Myklebust 
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2. Godkjenning av dagsorden og innkalling 
 
Vedtak: 
Dagsorden og innkalling ble godkjent. 
 

3. Årsmelding  
Arne Kittang gikk igjennom punktene i årsmeldingen og åpnet opp for spørsmål og svar og 
påfølgende diskusjon om en del av de ulike aktivitetene som er gjennomført eller er i prosess. 
Det ble vist bilder fra Gjestebud og en kort film fra Drammen Sacred Music Festival.  
 
Vedtak: 
Årsmeldingen ble godkjent. 
 

4. Årsregnskap 
Ragnhild Stivi, kasserer for DOTL, presenterte regnskapet for 2010. Regnskapet er godkjent av 
Dag Arne Roum som er oppnevnt som revisor. 
 
Vedtak: 
Regnskapet ble godkjent. 
 

5.   Årsplan for 2011 
Arne Kittang presenterte årsplanen for 2011 og argumenterte for bakgrunnen for de ulike planene.  
 
Punkt 5, nettverkssamarbeid:  
- Det ble påpekt at samarbeidet med Drammen kommune er svært godt, men at det er ønskelig med 
et tettere samarbeid med de andre kommunene (Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hurum, Røyken og Lier). 
De respektive tros- og livssynssamfunnene utfordres av årsmøtet til å synliggjøre seg lokalt.  
Endring under punkt 5: 
Kommunen gjøres om til flertallsform. Ny formulering blir:  
Fortsette samarbeidet med kommunene og andre organisasjoner.  
 
Samtalen om DOTLs rolle og et eventuelt lederforum ble tatt opp igjen:  
- Feltet vi arbeider på blir stadig mer politisert. Dersom ikke DOTL vil ha en rådsfunksjon er det 
andre mindre egna som tar denne rolla.  
- Uttalelser og vedtak fra DOTL må fortsatt være konsensusbasert, jamfør vedtektene.  
- Det er et behov for å diskutere sensitive og kontroversielle saker internt. 
- Behovet for sensitivitet trenger ikke å stå i veien for å uttale seg om saker man er enige i.  
- Ønske om å ha rådsfunksjon i møte med kommunen og andre som etterspør dette.  
- Tross krav om konsensus kan DOTL komme med interessante uttalelser.    
- Dersom det opprettes et lederforum kan det utvikle seg en konflikt mellom funksjonen til styret, 
medlemsmøtet og lederforum. Lederforum bør derfor unngås. 
- DOTL kan synliggjøre seg der hvor folk er: Under Elvefestivalen i august.  
- Styret har tidligere foreslått å ha en besøkstur til ulike hellige rom under Byjubileet, ønsker 
årsmøtet dette?  
- Hvorfor skulle et lederforum gjøre DOTL mer interessant for foreninger som ikke er medlem av 
DOTL i dag? Vi kan like gjerne markedsføre DOTL for dem på andre måter.  
- Skal da DOTL-styret innta en rådsfunksjon uten større representativitet enn vi har i dag?  
- Viktigste funksjon til DOTL er et møtested, ikke rådsorgan. DOTL må forbli et lavterskelforum.  
 
Flertallet som uttalte seg var kritiske til opprettelse av et lederforum i DOTL. Årsmøtet gikk derfor 
ikke inn for dette, men oppfordrer styret til å diskutere hvorvidt medlemsmøtene bør være åpne eller 
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ikke. Det var også stemning for at DOTL markerer seg i forbindelse med Byjubileet i år, styret 
oppfordres til å avgjøre hvordan dette eventuelt kan gjøres.  
 
Vedtak: 
Årsplan 2011 ble vedtatt med nevnte endring under femte kulepunkt (se over).  
 

6. Fastsettelse av kontingent 
Styret foreslår å heve medlemskontigenten fra 500 kr til 700 kr. 
 
Vedtak:  
Medlemskontigent på kr 700 ble enstemmig vedtatt.   
 
 
7. Budsjett 
Ragnhild Stivi presenterte styrets budsjettforslag for 2010 og svarte på spørsmål. 
Den sterke økningen i budsjettet ble kommentert som svært positiv.   
 
Vedtak: 
Budsjettet ble godkjent. 
 

8. Valg av styre, revisor og valgkomité.  
Valgkomiteens innstilling ble presentert for årsmøtet av Baddar Kiani. 
 
Vedtak: 
 
Styre: 
Noor Ahmad, Minhaq Ul Quran International Drammen   (valgt for 2 år i 2010) 
Ivar Flaten, DNK Fjell Menighetsråd    (gjenvalgt for 2 år i 2010) 
Arne Kittang, Bahá´í-samfunnet      (valgt for 2 år i 2011) 
Ahmet Akteke, Det tyrkiske trossamfunn     (valgt for 2 år i 2011) 
Kent Remi Westergren, Drammen Baptistmenighet    (gjenvalgt for 1 år i 2011) 
Sissel Bjørnsen, Human-Etisk Forbund     (valgt for 2 år i 2010) 
 
Varamedlemmer: 
Jonas Muhammad, Minhaq Ul Quran International Drammen  (valgt for 2 år i 2011) 
Ragnhild Stivi, Frelsesarmeen Drammen Korps    (valgt for 2 år i 2010) 
Baddar Kiani, The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold  (valgt for 2 år i 2011) 
 
 
Valgkomité for valget i 2012:  
Jan Otto Eek, DNK (benkeforslag) 
Kaye Westeng, DNK Bragernes menighet 
Orhan Al, Det tyrkiske trossamfunn 
 
Valg av revisor: 
Revisor bør være uavhengig av medlemsforeningene i DOTL, dette er ikke tilfelle for Dag Arne 
Roum som er innstilt av årsmøtet. Årsmøtet ber derfor styret finne en bedre ordning for revisjon.  
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Styreleder Arne Kittang takket de avtroppende styremedlemmene Kaye Westeng og Orhan Al for 
deres gode innsats i dialogarbeidet. Sukhvinder Singh kunne ikke være tilstede på årsmøtet, men ble 
også takket for god innsats som styremedlem.  
 
 
Signe Myklebust 
Referent 
7.februar 2011 
 
 
Referat godkjent: 
 

_____________                                        __________________ 
Arne Kittang                                                    Ivar Flaten 
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