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Referat fra styremøtet 17.03.2016 

 
Sted:. Møterommet, Grønland 60 

Tidspunkt: 18.00 – 21.00   

Tilstede: Anne Grete Spæren Rørvik, Marius Hagen, Ragnhild Stivi, Jan-Otto Eek, Monica 

Finnerud, Kobal Visvalingam og Betul Keklik. 

Forfall: Jonas Muhammad og Sina Abdollahi. 

Møteleder: Anne Grete Spæren Rørvik 

Referent: Emilie Ruud  

 

Referat 

 

Sak 08/16 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling, referat og referat fra årsmøtet 2016 godkjennes.   

 

Sak 09/16 Orienteringer 

 Jan-Otto informerte om at DOTL vil motta om lag 7000 kr fra Livsdialog langs 

Drammenselva (se referat fra styremøtet 01.12.2015). Emilie sender ut takkekort når 

pengene er mottatt.  

 Emilie og Anne Grete deltok på middag og møte for lokale dialoggrupper i regi av 

STL. Det var positivt å få møte de andre lokale dialoggruppene og diskutere erfaringer 

og utfordringer.  

 Anne Grete og Ragnhild deltok på et lederutviklingskurs med ulike kirkesamfunn 

noen dager etter DOTL hadde årsmøte (09.02.2016). Tre av DOTLs 

medlemsorganisasjoner deltok på dette (Metodistkirken, Baptistkirken og 

Frelsesarmeen). Årsmøtet ble nevnt ved flere anledninger og medlemsorganisasjonene 

reagerte på ikke-dialogiske innspill/holdninger fra foredragsholder. Anne Grete mener 
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det var en positiv opplevelse og sitter igjen med en følelse av at DOTL har preget 

medlemmene.  

 

Sak 10/16 Konstituering av styret 

Styret konstituerte seg slik:  

Leder – Anne Grete Spæren Rørvik 

Nestleder – Marius Hagen 

Kasserer – Ragnhild Stivi.  

DSF-representant – Monica Finnerud 

Gjestebud-representant – Kobal Visvalingam 

 

Ragnhild sitter som kasserer til 01.01.2017. Overlapp med ny kasserer starter da god tid i 

forvegen. Nytt regnskapsprogram kjøpes inn av den som tar over som kasserer.  

 

Sak 11/16 Presentasjonsrunde 

Hver enkelt i styret presenterte seg. 

 

Sak 12/16 Aktivitetskalender 2016 

Datoer for styremøter og åpne møter ble bestemt. Eget dokument med oversikt sendes ut til 

styret.  

 

Sak 13/16 Kontaktmøtet 13.04.2016  

Kl. 19.30 – 21.30 

 Emilie hører med sikhene om det er mulighet for å være hos dem. Hvis det ikke passer 

sjekker Ragnhild om det passer å være hos Frelsesarmeen.  

 Hva skal tas opp på kontaktmøtet?  

Det må snakkes om utfordringene vi møter med tanke på språkkompetanse og fysisk 

tilstedeværelse. Vi ønsker at det skal bli en lavere terskel for å møte opp på de åpne 

møtene. Det settes også av en pott til middag på møtene. En mulighet er å 

bestille/servere mat som er typisk for tros- eller livssynssamfunnets kultur.  

Kontaktmøte vil og ha livsdialog. Tema velges av de oppmøtte.  

 Hvis flere enn kontaktpersonen(e) for tros- eler livssynssamfunnet ønsker å komme på 

kontaktmøtet er det i orden. Emilie sender ut invitasjon når sted er bestemt.  
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Sak 14/16 Drammen Sacred Festival 2016 

 Festivalen vil ikke vare en hel uke som tidligere, men fra onsdag til søndag.  

 Ivar Flaten har kontaktet DOTL og spurt om noen fra styret kan holde et innlegg om 

dialogarbeid under DSF. Jan-Otto takket ja til å gjøre dette.  

 Monica informerte om at DSF holder årsmøte 04. april. Hun videresender innkalling 

og øvrige papirer til Emilie slik at styret kan delta om ønskelig.  

 

Sak 15/16 Eventuelt 

Marius sender ut faktura for medlemskontingent for 2016.  

 

Sak 16/16 Samarbeidet med Rådmannens kontor: «Forebygging av voldelig ekstremisme. Fra 

ord til handling».  

- Representanter fra Rådmannens kontor: Hege BE Nordstrand.  

 De neste møtene holdes 11. april og 9. mai. Disse møtene er nødt til å være mer 

konkrete og arbeidet med strategien starter.  

11. april: Rådmannens kontor står for opplegget (innlegg o.l).  

09.mai: Gjestebud-modellen.  

 Hege informerer om at det er en del penger igjen i budsjettet. Det er altså muligheter 

for å betale de i styret som deltar og hjelper til på møtene. I tillegg vil DOTL få betalt 

for arbeidet med strategien.  

 Hvem som skal inviteres på de neste møtene ble diskutert. Enighet om at alle (de 

samme som til forrige møte) bør inviteres. Vi bør være ambisiøse. Hege presiserte at 

arbeidet mot voldelig ekstremisme fortsetter flere år fremover. Flere muslimske 

miljøer vil kunne bli med i arbeidet/samarbeidet etter hvert.  

 

 

Livsdialog 

 

Hvilken plass har min tro/min religion/mitt livssyn i mitt eget liv? Hvilken plass og vekt har 

livssynet i mitt liv, hvilken plass har troen/livssynet i mine hverdager og i mine fester og 

høytidsdager? 

 


