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Referat fra årsmøtet 2012 
1.februar 2012, Frelsesarmeens lokale i Drammen 

 

• Styreleder Arne Kittang ønsket velkommen.  
• Til stede: 

> 13 av 20 medlemsorganisasjoner representert  
> 2 observatører   
> Koordinator i DOTL 
 

• Anne Marit Tronvik, sogneprest i Nesodden menighet (Den norske kirke), 
innledet om sine dialogerfaringer i forbindelse med begravelsen for et av Utøya-
ofrene. Sammen med imam Senaid Kobilica fikk Tronvik tildelt Toleranseprisen 
fra Stortingets Presselosje for denne innsatsen.  
Tronvik steppet inn som innleder på årsmøtet på svært kort varsel fordi den 
opprinnelige innlederen ble syk.   
 

 

Årsmøtet behandlet disse sakene:  
 

1. Valg av ordstyrer og referent 
Arne Kittang presenterte styrets forslag til ordstyrer og referent.  

 
Vedtak: 
a) Ordstyrer: Ivar Flaten 
b)   Referent: Signe Myklebust 

 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak:  
Dagsorden og innkalling ble godkjent.  

 
3. Årsmelding 
Ivar Flaten gikk igjennom årsmeldingen og åpnet opp for spørsmål og påfølgende 
diskusjon om DOTLs aktiviteter.  

 
Vedtak: 
Årsmeldingen ble godkjent.  

 
4. Årsregnskap 
Ragnhild Stivi, kasserer for DOTL, presenterte regnskapet for 2011. Regnskapet er 
godkjent av både Dag Arne Roum og Sukhvinder Singh Jotti, som er oppnevnt som 
revisorer.  
 
Vedtak: 
Regnskapet ble godkjent. 
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5. Årsplan 2012 
Ivar Flaten presenterte styrets forslag til årsplan for 2012. Han argumenterte kort for 
bakgrunnen for de ulike planene før han åpnet for spørsmål og kommentarer.  

 
a) Kommentarer: 
- Årsmøtet uttrykte glede over det flotte arbeidet som ble gjort i 2011.  Alle ble 
oppfordret til å bruke eget kontaktnett og invitere aktivt til DOTL-arrangementene i 
2012. Dette er avgjørende for å få med flere som medlemmer i DOTL, og at forumet 
blir mest mulig representativt for tros- og livssynsforeningene i Drammensområdet.  
 

- DOTL må jobbe for å lage arrangementer som engasjerer og favner flere.  
 

- Alle foreninger oppfordres til å melde inn datoen for Gjestebud og Drammen Sacred 
Music Festival til sine sammenhenger, både for at flest mulig kan sette av tiden og at 
vi unngår parallelle arrangementer i den grad det er mulig.  

 
b) Spørsmål 
- Datoer for nye medlemsmøter ble etterspurt. Datoene vil bli satt av det nye styret og 
blir deretter publisert på nettsiden.  
 
c) Endringsforslag 
- Det kom tre konkrete endringsforslag til årsplanen, som alle fikk tilslutning: 
1. Punkt tre, datoendring: Drammen Sacred Music Festival arrangeres 27-30. 
september.  
2. Punkt to, nytt ord: Ordet diapraksis kom inn i parantes, etter felles dugnad.  
3. Nytt punkt i årsplanen: 
 - Vi vil engasjere ungdom i dialogarbeidet.  

 
Vedtak: 
Årsplan 2012 ble godkjent med de nevnte endringene (se punkt 5 c ).    

 
6. Fastsettelse av kontingent:  
Styrets forslag er at medlemskontingenten holdes på nåværende nivå (700 kr per 
medlemsforening). 
 
Vedtak: 
Kontingenten for 2012 forblir uendret (700 kr per medlemsforening).  

 
7. Budsjett 2012:  
Ragnhild Stivi presenterte styrets budsjettforslag for 2012. 
 
Signe Myklebust informerte om at DSMF 2011 fikk 100 000 kr i støtte, som nå blir 
overført til festivalarbeidet i 2012. Årsmøtet gikk derfor inn for å legge til følgende i 
budsjettet:  
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- Inntekter diverse: inn 100 000 kr fra KUD 
- Organisering/administrering av DSMF: ut 100 000 kr.  

 
Vedtak: 
Budsjettet for 2012 ble godkjent, med endringen over.  

 

8. Valg av styre, revisor og valgkomité.  
Valgkomiteens innstilling ble presentert for årsmøtet av Orhan Al.  
 
Vedtak: 
Styre:  
Faste medlemmer: Organisasjon Status  

Arne Kittang 
 

Bahá’í-samfunnet i Røyken Valgt for 2 år i 2011 

Ahmet Akteke 
 

Det tyrkiske trossamfunn Valgt for 2 år i 2011 

Ragnhild Stivi 
 

Frelsesarmeen, Drammen 
korps  

Gjenvalgt for 2 år i 2012  

Sukhvinder Singh Sri Guru Nanak Niwas Valgt for 2 år i 2012 

Soha Rahed 
 

Det Afghanske Islamske 
kultur- og integreringssenter i 
Buskerud (AIKISIB) 

Valgt for 2 år i 2012 

Sissel Bjørnsen 
 

Human-Etisk Forbund, 
Drammen og Lier lokallag  

Gjenvalgt for 1 år i 2012  

Varamedlemmer:    
Monica Finnerud 
 

Jesu Kristi kirke av siste dagers 
hellige 
 

Varamedlem, valgt for 2 
år i 2012 

Anne Grete 
Spæren Rørvik 
 

Metodistkirken i Drammen Varamedlem, valgt for 1 
år i 2012 

Jan-Otto Eek 
 

Nedre Eiker menighet, Den 
norske kirke  

Varamedlem, valgt for 1 
år i 2012 

 
 
 
Valgkomité for valget i 2013:  
Ivar Flaten, Fjell menighet (Den norske kirke) 
Kent Remi Westergren, Baptistkirken i Drammen  
Ali Muradi, Det Afghanske Islamske kultur- og integreringssenter i Buskerud 
(AIKISIB)  
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Valg av revisor: 
Thor Reinhard Jenssen ble valgt til revisor.  
Jenssen er uavhengig av medlemsforeningene i DOTL.  
 
 
Avslutning og takk: 
Mange styremedlemmer avsluttet sin styreperiode ved dette årsmøtet. Styreleder Arne 
Kittang takket de avtroppende styremedlemmene for god innsats i styret:  
Ivar Flaten, Kent Remi Westergren, Noor Ahmad Noor, Sissel Bjørnsen, Jonas 
Muhammad, Ragnhild Stivi og Baddar Kiani.   
 
Ivar Flaten overrakte spontant sin blomsterbukett til Arne Kittang, som takk for den 
flotte innsatsen han har gjort som styreleder så langt.  

 
 

 
Signe Myklebust 
Referent 
Drammen, 6.februar 2012 

 
 

Referat godkjent: 
 
 

_____________                                        __________________ 
Arne Kittang                                                    Kent Remi Westergren  


