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Referat fra styremøtet 08.11.2016 

Sted: Møterommet, Grønland 60 

Tidspunkt: 18.30 – 21.30  

Tilstede: Kobal Visvalingam, Monica Finnerud, Ragnhild Stivi, Jan-Otto Eek, Marius Hagen 

og Emilie Ruud.  

Forfall: Anne Grete Spæren Rørvik, Betul Keklik, Jonas Muhammad og Sina Abdollahi.  

Møteleder: Marius Hagen 

Referent: Emilie Ruud 

  

Referat 

 

56/16 Godkjenning av innkalling og referat 

 Innkalling og referat ble godkjent. 

57/16 Orienteringer 

 Marius og Jonas deltok på et arrangement om dialog på Galterud skole. Skolen hadde 

selv tatt initiativ til arrangementet og Ivar Flaten arrangerte og holdt et foredrag. 

Sukhvinder Singh og Signe Myklebust deltok også. Alle representerte DOTL, men 

snakket for sitt trossamfunn/livssynssamfunn og fortalte hvorfor de anser dialog som 

viktig.  

58/16 Åpent møte 22.11.2016  

 Emilie har laget facebookevent. Invitasjon til medlemmene skal sendes ut. I tillegg 

ordner hun med annonse i Drammens Tidende.  

59/16 Årsmøtet 2017  

- Forslag til dato: 21.02.2017 hos metodistkirken.  
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 Det var enighet om at det passer å ha årsmøte 21.02.2017. Åpent møte holdes før 

årsmøtet.  

 Neste styremøte (06.12.2016) vil det vies tid til å gå igjennom dokumenter til 

årsmøtet. Budsjett 2017 må da vedtas.  

60/16 Vårens program 

 Styremøte januar: 17.01.2017.  

Første styremøte etter årsmøtet: Forslag 07.03.2017. Denne datoen kan endres hvis det 

ikke passer for det nye styret. 

 Åpent møte: Før årsmøte 21.02.2017.   

 Kontaktmøte: 04.04.2017 kl. 19.00. Emilie hører med Åssiden kirke om det passer å 

ha kontaktmøtet hos dem.  

61/16 Status økonomi v/ Jonas  

 Status økonomi utgikk da Jonas ikke hadde anledning til å delta på styremøtet. 

Budsjett 2017 og status regnskap 2016 tas opp på neste styremøte (06.12.2016).  

62/16 Fotograf  

 Styret ble enige om å betale en fotograf for å ta bilder på åpent møte 22.11.2016. 

Marius forhandler pris.  

63/16 Gjestebud  

 Gjestebud 2016 var vellykket!  

 Gjestebuds styre skal ha et oppsummeringsmøte. Foreløpig dato er 22.11.2016.  

64/16 Drammen Sacred Music Festival  

 DSMF har fått nytt styre.  

 DSMF 2017 holdes i uke 39 – fredag til søndag.  

65/16 Eventuelt 

 Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.  
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Livsdialog 

 Kobal ledet livsdialogen.  Tema: I hvilken grad er min religion/mitt livssyn 

inkluderende og/eller ekskluderende?  

 

  


