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Referat fra styremøte 10.05.2016 

Sted: Møterommet, Grønland 60, Drammen.  

Tidspunkt: 18.30 – 21.30 

Tilstede: Anne Grete Spæren Rørvik, Marius Hagen, Jonas Muhammad, Kobal Visvalingam, 

Monica Finnerud, Jan-Otto Eek og Ragnhild Stivi.  

Forfall: Betul Keklik og Sina Abdollahi 

Møteleder: Anne Grete Spæren Rørvik 

Referent: Emilie Ruud 

  

Referat 

 

18/16 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat ble godkjent.   

19/16 Orienteringer 

 Marius og Kobal deltok på Buskerud innvandrerråd (BIR) sitt årsmøte 24.04.2016.  

 Gjestebuds styre har hatt første styremøte med det nye styret. Kobal representerer 

DOTL. Han informerte om planene for gjestebudet i oktober.  

 Økonomi 

- Vi har for øyeblikket 256 607 kroner på konto.  

- Penger fra Dialog langs Drammenselva er mottatt.  

- DOTL har mottatt grasrotmidler fra Norsk tipping på 365,43 kroner.  

- Midler fra Drammen kommune og STL er mottatt.  
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 Ragnhild går av som kasserer ved årsskiftet. Jonas tar da over vervet. De vil da ha et 

overlapp.  

 

20/16 Evaluering av kontaktmøtet 13.04.2016 

 Det var enighet om at møtet var vellykket. Mange hadde innspill til hvordan DOTL 

kan arbeide fremover. En bekymring var at DOTL forsvinner litt i den offentlige 

debatten.  

 Mange hadde forslag til livsdialog, men mange av disse var av mer politisk art. Vi bør 

derfor vurdere om noen av innspillene bør siles ut før det stemmes. Også en mulighet 

å stemme frem tre forslag og deretter trekke. 

 

21/16 Høsten 2016 

 Program og sted for høsten 2016: 

Åpent møte 13. september: Ragnhild sjekker om vi kan være hos Frelsesarmeen. 

Åpent møte 22.november: Jonas sjekker om vi kan være hos Minhaq Ul Quran. 

 Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Sri Guru Nanak Niwas arbeider sammen 

med et veldedighetsprosjekt. De forteller om erfaringen på det åpne møtet 13. 

september.  

 Fredskonsert 

Ivar har spurt DOTL om vi ønsker å holde en fredskonsert med en sanggruppe fra 

Sverige (www.musikkforfred.se). Styret ønsker ikke å arrangere konserten, men Jonas 

og Anne Grete vurderer å gå sammen om det utenom DOTL.  

22/16 Styremøtet 07.06.2016  

 07.06 blir siste styremøte før sommeren. Møtet avsluttes derfor litt før slik at styret 

kan spise middag sammen på restaurant. Emilie bestiller bord på den asiatiske 

restauranten Zemi til kl. 20.30.   

23/16 Samarbeidet med Rådmannens kontor 

 Samarbeidet og prosjektet er over 30.05. Midlene fra Imdi må da være brukt. DOTL 

må derfor sende faktura og timelister i god tid.  

http://www.musikkforfred.se/
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 Rådmannens kontor vil fortsette med arbeidet til høsten. DOTL har ikke fått spørsmål 

om å delta i arbeidet, men vi kan gjerne tilby oss. Men det er ikke aktuelt for Emilie å 

bidra i like stor grad. I tillegg er det viktig at muslimene får eierskap til 

prosjektet/arbeidet. Jonas kan representere både Minhaq Ul Quran og DOTL i dette 

arbeidet. Han tar kontakt med Hege Bull-Engelstad Nordstrand angående dette.  

24/16 Drammen Sacred Festival 2016 

 Monica informerte om hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av årets festival.   

 

25/16 Eventuelt 

 Ingen saker ble tatt opp.  

 

26/16 Valg av hvem som er ansvarlig for livsdialog på neste styremøte.  

 Marius er ansvarlig for livsdialogen på styremøtet 07.06.   

 

Livsdialog  

Har vi et livssynsåpent eller livssynsnøytralt samfunn? Hva ønsker vi?  

 

 

 

 


