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Referat fra Årsmøtet 2013 
31.januar, Drammen Baptistkirke 

 
Styreleder Arne Kittang ønsket velkommen på vegne av DOTL.  
Pastor i Drammen Baptistkirke, Kent Remi Westergren, ønsket velkommen på 
vegne av vertskapet.  
 
Til stede: 
> 13 av 20 medlemsorganisasjoner representert  
> 2 observatører 
> Koordinator i DOTL 
 

• Innledning om tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på 
sykehus ved Ambreen Pervez, prosjektkoordinator ved Seksjon for likeverdig 
helsetjeneste, Oslo Universitetssykehus HF. Tor Magne Handeland, 
sykehusprest ved Drammen sykehus, responderte på presentasjonen fra 
Pervez. Det ble deretter åpnet for samtale og spørsmål.  

 
• Årsmøtet ga uttrykk for at tros- og livssynsbetjening på sykehus er et viktig 

tema som DOTL bør jobbe videre med.  
 
 

 
Årsmøtet behandlet disse sakene:  
 
1. Valg av ordstyrer og sekretær 

  Arne Kittang presenterte styrets forslag til ordstyrer og referent.  
 
Vedtak: Arne Kittang ble valgt som ordstyrer.  
Signe Myklebust ble valgt som sekretær. 
 
 

2. Godkjenning av dagsorden og innkalling 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 
  

3. Opptak av nye medlemmer 
a. Hamwatan islamsk og kulturell forening ble foreslått som medlem. 

Styremedlem i foreningen, Nasim Asadi, fortalte at menigheten er 
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sunni-muslimsk og ble stiftet i Drammen i 2012. Menigheten har 
allerede 300 medlemmer.  
 

b. Kulturverksted Akantus ble anbefalt observatørstatus i DOTL.  
 

Vedtak: Hamwatan islamsk og kulturell forening ble tatt opp som nytt DOTL- 
medlem. Kulturverksted Akantus ble gitt observatørstatus i DOTL. 

 
 

4. Endring av statutter  
Det var ikke kommet inn forslag til endring av statutter. Det ble påpekt at det 
er behov for et engelsk navn på DOTL, som kan brukes i engelskspråklige 
sammenhenger. Dette vil bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt.  
 
 

5. Årsmelding   
Koordinator Signe Myklebust gikk gjennom årsmeldingen for 2012.  
 
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.  
 
 

6. Regnskap  
Kasserer Ragnhild Stivi presenterte årsregnskapet, som viser et overskudd på 
kr 66 108. Regnskapet er godkjent av vår valgte revisor Thor Reinhard 
Jenssen.   
 
Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent. Årsmøtet påpekte at overskuddet er en 
nødvendig sikkerhet fordi DOTL har et arbeidsgiverforhold.   
 
 

7. Årsplan 2013  
Koordinator Signe Myklebust presenterte planene for 2013. Det ble påpekt at 
nettverks- og lobbyarbeid i forhold til Drammen kommunes bystrategi for 
2013-2036 er et viktig satsningsfelt, men årsmøtet vurderte at dette dekkes 
av utkastet som foreligger.  
 
Vedtak: Årsplanen ble vedtatt.  
 
 

8. Fastsettelse av kontingent 
Kontingenten er kr 700,- per år.  
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Vedtak: Styret får fullmakt til å øke kontingenten med kr 100,- hvis dette 
vurderes som nødvendig.  
 
 

9. Budsjett 2013  
Kasserer presenterte budsjettforslaget. Etter at styret utarbeidet budsjettet 
har Drammen kommune avslått å støtte DOTL økonomisk i år.  
 
Vedtak: Siden budsjettforslaget legger til grunn en betydelig støtte fra 
Drammen kommune gir årsmøtet styret en fullmakt til å revidere budsjettet 
for 2013.  

 
 

10. Valg av styre, revisor og valgkomité  
 
Kent Remi Westergren presenterte innstillingen på vegne av valgkomiteen.  
De nominert presenterte seg. Arzu Usun presiserte at hun sannsynligvis skal 
flytte til sommeren, og ikke kan delta i styrearbeidet etter den tid.  
 
Vedtak:  
Styremedlemmer:  
Marius Hagen, Human-Etisk Forbund (valgt for 2 år) 
Anne Grete Spæren Rørvik, Metodistkirken (valgt for 2 år)  
Jan Otto Eek, Den norske kirke (valgt for 2 år)  
 
Soha Raed (Resalat Islamsk og Kulturelt Senter), Ragnhild Stivi 
(Frelsesarmeen) og Sukhvinder Singh (Sri Guru Nanak Niwas) ble valgt i 2012 
og sitter ett år til i styret. 

  
Vararepresentanter:  
Arzu Usun, Det tyrkiske trossamfunn (valgt for 1 år, på grunn av flytteplaner) 
Firoozeh Jamal Reza, Baha'i samfunnet Drammen (valgt for 2 år)  
 
Monica Finnerud, Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige, ble valgt i 2012 og 
sitter i ett år til. 
 
Valgkomite for neste års valg:  
Sissel Bjørnsen 
Arne Kittang 
Ahmet Akteke 

  
Revisor: 
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Thor Reinhard Jenssen (gjenvalg)  
 
 
 
Avslutning og takk: 
Tre styremedlemmer gikk ut av styret på dette årsmøtet. Nestleder Sissel Bjørnsen 
takket avtroppende styreleder Arne Kittang for god innsats. Koordinator takket 
nestleder Sissel Bjørnsen og styremedlem Ahmet Akteke for deres innsats i styret.   
 

 
Signe Myklebust 
Referent 
Drammen, 18.februar 2013 

 
 

Referat godkjent: 

                                      
Arne Kittang                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


