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Referat fra styremøtet 12.01.2016 

Sted:. Møterommet, Union scene 

Tidspunkt: 18.00 – 21.00   

Tilstede: Anne Grete Spæren Rørvik, Marius Hagen, Monica Finnerud, Jan-Otto Eek og 

Ragnhild Stivi  

Forfall: Firoozeh Jamal Reza, Kobal Visvalingam, og Emilie Ruud 

Møteleder: Anne Grete Spæren Rørvik 

Referent: Marius Hagen 

  

Referat  

  

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og referat   

 Innkalling og referat godkjennes. 

  

Sak 02/16 Orienteringer   

 Vi har fått støtte fra STL på 73 000 for 2016 

 Det var et par skrivefeil på Brønnøysund som nå er rettet. 

 

Sak 03/16 Samtale med Bijan Garahkani – hvordan få et bedre samarbeid med muslimene i 

Drammen og omegn? 

 DOTL sliter med å få muslimske samfunn i DOTLs møter og styrearbeid.  

Bijan snakker med Buskerud innvandrerråd (BIR) om dette. Bijan nevnte et mulig 

felles styremøte for å jobbe med dette. Bijan ønsker økt samarbeid, og vil invitere 

DOTL på BIRs årsmøte og landsmøte. DOTL kan få 10 minutter på årsmøtet til BIR 

for å presentere seg. Forslag om at BIR fronter DOTLs arrangementer og omvendt 
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gjennom e-poster og sosiale medier. Når invitasjonen til samarbeidsprosjektet er klart, 

sendes dette til Bijan og han sender det også til sitt nettverk. Vi sender også 

invitasjonen til DOTLs årsmøte. 

 

Sak 04/16 Årsmøtet 09.02.2016 

 Møtested er booket og blir Fjell bydelshus. 

 Oppmøte for styret kl 17.00.  

 Åpne møtet begynner kl 18.00 

 Regnskapet er sendt til revisor. Regnskapet viser et overskudd på 11 376,- 

  

Sak 05/16 Samarbeidsprosjektet med Drammen kommune 

 Linda Noor fra Minotenk har bekreftet at hun kan komme. 

 

Det blir 3 bord. (Gjestebudmodellen)  

Hvordan forebygge at noen blir radikalisert? 

Hvordan oppdage at noen blir påvirket negativt 

Hva gjør man hvis man oppdager noe? Hvordan kan kommune og politi hjelpe? 

 

Trenger ikke grupperom.  

 

DOTL sender ut invitasjon på e-post til alle muslimske organisasjoner. Bijan følger opp fra 

sin side. 

 

Sak 06/16 Drammen Sacred Festival 

 Utsettes til neste møte. 

 

Sak 07/16 Eventuelt 

Forespørsel om deltagelse i prosjektet ”Drammen mitt hjerte” Initiativdeltager Guri Emilie 

Kanavin inviteres på neste AU møte. 

 

Livsdialog 

Tema: Tro, integrering og Fremmedfrykt. Bijan deltok også på denne runden. 


