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Referat fra styremøtet 23.05.2017  

Sted: Møterommet, Grønland 60 

Tidspunkt: 18.00 – 21.00   

Tilstede: Jonas Muhammad, Jan-Otto Eek, Monica Finnerud, Torkild Balog, Ivar Flaten,  

Kobal Visvalingam og Emilie Ruud  

Forfall: Lasse Stølen, Sina Abdollahi og Betul Keklik 

Møteleder: Ivar Flaten  

Referent: Emilie Ruud  

 

  

Referat  

22/17 Godkjenning av innkalling og referat 

 Innkalling og referat ble godkjent.  

 Det bes om at referat sendes ut med innkalling i tillegg til vanlig utsending.  

 

23/17 Orienteringer 

 Emilie har rapportert om DOTLs brukte midler til STL.  

 Jonas orienterte om at midler fra STL og Drammen kommune er mottatt.  

 Jonas orienterer om at han har fått nye ansvarsområder i Islamsk Råd Norge (IRN). 

Han er ansvarlig for IRNs dialogkomité. Komiteen arbeider både med interndialog og 

dialog med andre organisasjoner, for eksempel STL og Abrahams barn.  

 Ivar har blitt tildelt Drammen kommunes kulturpris. Dette grunnet hans dialogarbeid, 

kulturarbeid og brobyggingsarbeid. I takketalen poengterte han at det er mange som 

arbeider for dette og trakk frem DOTL.  
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24/17 Kontaktmøtet 27.04.2017  

- Evaluering  

 På kontaktmøtet kom det frem mange gode, og konkrete, forslag til tiltak.  

 Det var ikke mange som deltok og vi må jobbe for å få flere til å delta på neste års 

møte.  

 

Forum og funksjon:  

Hva skal kontaktmøte være til for? Fungerer formen?  

 Kontaktmøtets form ble diskutert. Hvem og hvor mange skal/bør delta fra hvert tros- 

eller livssynssamfunn? De siste to årene har i hovedsak kun kontaktpersoner deltatt. 

Det er ønskelig å også få med flere fra lederskapet. Hvis språk er en utfordring for 

enkelte ledere kan de stille med en representant med funksjon som tolk.  

 Kontaktmøtets form fungerer godt. Det skal ikke være et åpent møte, men kun for 

kontakter. Formålet er å diskutere DOTLs videre arbeid. Formen bør 

spisses/tydeliggjøres noe.  

 

25/17 Koordinator 

 Ivar foreslår å spisse koordinatorstillingen og gi den en mer faglig, og praktisk, 

funksjon. Koordinator vil da få mulighet til å jobbe mer konkret med rekruttering. En 

mulighet er å gjøre stillingsprosenten høyere – for eksempel 40%. Han har, gjennom 

sin arbeidsgiver, i tillegg søkt prosjektmidler fra Kulturdepartementet i forbindelse 

med et prosjekt han planlegger. DOTL vil kunne delta i dette prosjektet og koordinator 

der får en større stilling.  

 Foreløpig konklusjon: Koordinatorstillingen lyses ut i 20-25%. Emilie formulerer 

utlysningen og sender ut til styret for godkjenning. En eventuell utvidelse i forbindelse 

med prosjektet vil diskuteres senere. Stillingen beholder dermed foreløpig sin 

administrative funksjon.  

 Kontorplassen beholdes og er tilgjengelig for koordinator.  

 

 

26/17 Seminar 28.09.2017 

 Seminaret holdes i forbindelse med Drammen Sacred Music Festival.  

 Arbeidsgruppe: Styret fungerer som foreløpig arbeidsgruppe.  
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 Datoen må merkes i kalenderen. Arbeidet med å mobilisere folk til å delta må starte 

allerede før sommeren. Styremedlemmene informerer og inviterer innad i sine tros- og 

livssynssamfunn.  

 Tema for seminaret: freds- og forsoningsarbeid.  

 

Program:  

 Forslag til innleder i seminardelen: Malala Yousafzai, Jan Egeland, Inge Eidsvåg og 

Erik Solheim. Målet er å få tak i Yousafzai. Hvis vi får avslag inviteres Egeland. 

Avslår han inviteres Eidsvåg, deretter Solheim. Ivar starter arbeidet med å få tak i 

Yousafzai.  

 

 Først er det et seminar på Høyskolen for studenter. Seminaret handler om religion i det 

offentlige rom. Dette vil være på dagtid.  

 Deretter blir det middag etterfulgt av seminar. Begge deler vil foregå i Fjell kirke.  

 Etter seminaret holdes det fredskonsert i Fjell kirke.  

 Nøyaktig klokkeslett er foreløpig ikke fastsatt, men de tre delene – middag, seminar, 

konsert – vil foregå samme sted (Fjell kirke) på ettermiddagen og kvelden.   

 Om Malala Yousafzai kan delta vil hennes del av programmet holdes på dagtid (for 

eksempel 13 – 14). Deretter inviteres det til middag. Til slutt holdes fredskonsert. Det 

vil da være nødvendig å flytte hele arrangementet til et større sted.   

 

 

27/17 TV-aksjonen 22.10.2017  

- Mobilisere til bøssebæring? 

TV-aksjonen 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdannelse til barn som er rammet 

av krig og konflikt. Barna i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan vil ved 

hjelp av årets TV-aksjon få en utdannelse og muligheten til en bedre fremtid.  

 

DOTL vil samlet gå som bøssebærere  

Vi ønsker å vise at vi står sammen og at vi ønsker å bidra. To og to fra DOTLs ulike 

medlemsorganisasjoner vil gå sammen et par timer denne søndagen. Slik vil vi bli 

bedre kjent med hverandre samtidig som vi bidrar til en god sak. Vi vil også kunne få 

presseoppslag på dette og dermed synliggjøre DOTL i Drammen og omegn.  
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 Tidsfrist for å samle folk: 1. oktober.  

 

28/17 Valgkomité 

- Styret skal finne en kandidat til valgkomiteen 

 Kobal hører med sine kontakter. Kandidat skal være klar til neste styremøte (20.juni).  

 

29/17 Bekreftet regnskap for 2016 

 Oslo regnskapskontor har godkjent regnskapet for 2016. Denne er godkjent med 

stempel og dermed godt nok dokumentert. Jonas sender bilde av det godkjente 

regnskapet til styret.  

 

30/17 Budsjett 2017 

 Budsjetteringen for 2017 er romslig. Med enkle grep kan det derfor gjøres plass til 

prosjektet (se sak 25/17) eller/og til å utvide koordinatorstillingen. Rekruttering vil 

være et stort fokus fremover og være en stor del av det planlagte prosjektet. Det kan 

også gjøres plass til å lage presentasjonsvideoer for medlemsorganisasjonene. Ivar 

sørger for mal til en slik presentasjonsvideo. Dokumentasjon og videopresentasjon kan 

være et delprosjekt.   

 Jonas skal sende ut faktura for medlemskontingent til medlemmene.  

 

31/17 DOTLs vei videre 

- Rekruttering 

 Jonas har snakket med The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold ved Baddar 

Kiani. De er positive til å bli medlemmer igjen. Han har og snakket med Minhaj 

Buskerud. De er også interessert.   

 Jf. referatet fra styremøtet 18.april: Monica har tatt kontakt med Ahmadiyya ang. 

medlemskap i DOTL. Det er mange som bor i Drammen og omegn, men siden 

moskeen er i Oslo vil ikke medlemskap i DOTL være aktuelt (jf. DOTLs statutter).  

 

 

32/17 Gjestebud. Status ved Kobal Visvalingam.  

 Planleggingen av årets gjestebud er godt i gang. Tema er: «Fri til ...».  

 Gjestebud har fått ny leder. Hun er elev ved Drammen videregående skole.  
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33/17 Drammen Sacred Music Festival ved Monica Finnerud.  

 Festivalen går av stabelen fredag 29. september og varer til og med søndag 01.oktober.  

 Festivalen trenger frivillige. Monica ber om at styret hører om noen fra deres tros- 

eller livssynssamfunn har anledning til å bidra. Tilbakemelding gis på neste styremøte 

(20.juni). Frivillige får gratis inngang til alle festivalens arrangementer. Monica 

trenger frivilliges navn, e-post og telefonnummer.  

 Styret skal bidra med markedsføringen av festivalen. Arrangementet deles på 

Facebook og det oppfordres til å invitere venner og kjente.  

 Festivalens program publiseres før sommeren.   

 

34/17 Eventuelt  

 Neste styremøte er 20. juni. Lasse har ansvaret for livsdialogen.  

 Det foreslås å ha styremøter hos medlemsorganisasjoner. Dette for å få oppleve deres 

gudshus/lokaler og få en omvisning.  

 

 

Livsdialog 

 Livsdialog utgikk.  

 


