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Årsmøte 21.02.2017 

 

Tid: Åpent møte: 18.00 – 20.00. Årsmøte: 20.00 – 21.00.  

Sted: Metodistkirken i Drammen: Tordenskiolds gate 102 – 104, 3044 Drammen.  

Tilstede: Drammen Baptistmenighet, DNK Bragernes menighetsråd, DNK Fjell 

menighetsråd, DNK Nedre Eiker menighetsråd, Frelsesarmeen Drammen korps, Human-Etisk 

Forbund Drammen og Lier, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Metodistkirken i 

Drammen, Mjøndalen Syvendedags Adventistkirke, Drammen moské og Drammen Hindu 

Kulturforening. 

 11 av Drammen og omegn tros- og livssynsforums 20 medlemsforeninger deltok på 

årsmøtet.  

 

Referat:  

 

1/16 Valg av ordstyrer og referent 

Etter styrets forslag ble Anne Grete Spæren Rørvik valgt til ordstyrer og Emilie Ruud valgt til 

referent. Innkallingen og dagsorden ble vedtatt. 

 

2/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  

 

3/16 Årsmelding 2016 

Koordinator Emilie Ruud la frem årsmeldingen for 2016.  

 Det ble stilt spørsmål ved noen formuleringer. En presisering vedrørende rekruttering 

legges inn i årsmeldingen.  

 

4/16 Årsplan 2017  

Leder Anne Grete Spæren Rørvik la frem årsmeldingen for 2017.  
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Det var flere kommentarer til årsplanen for 2017:  

  

 Ang. rekruttering. Et forslag som kom opp var å besøke de ulike tros- og 

livssynssamfunnene som har blitt invitert til å bli medlem.  

 Ang. åpne møter. Styret bør ha større frihet til å variere møteformen. For eksempel 

ved å ha et annonsert og forhåndsbestemt tema. Alle møter trenger ikke følge den 

samme frie formen som i 2016. I tillegg må det presiseres at vertskapssamfunnet får 

økonomisk støtte til matservering. Disse endringene og presiseringene legges inn i 

årsplanen for 2017.  

 

Årsplanen for 2017, med endringer og presiseringer, ble vedtatt.  

 

5/16 Regnskap 2016 

Kasserer Jonas Muhammad la frem regnskapet for 2016.  

Regnskapet er godkjent av revisor.   

 

 Det ble tatt opp at revisors beretning bør fremlegges ved årsmøter.  

 

Regnskapet for 2016 ble godkjent, men med forbehold om at revisors beretning fremlegges og 

er i orden.  

 

6/16 Budsjett 2017 

Kasserer Jonas Muhammad la frem budsjettet for 2017, til orientering.  

 

Det var noen kommentarer til budsjettet for 2017:   

 Posten om medlemskontingent må justeres. Det er kun 20 medlemmer og det må 

dermed rettes opp.  

 Det ble og stilt spørsmål ved høy budsjettering til medlemsmøter og at det ikke er 

nødvendig å bruke så mye på bevertning.  

 

Kommentarene til budsjettet for 2017 blir tatt med til orientering.  
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7/16 Søknader om medlemskap 

Det var ingen søknader om medlemskap i Drammen og omegn tros- og livssynsforum å 

behandle.  

 

8/16 Valg 

Sissel Bjørnsen la på vegne av valgkomiteen frem kandidater til styret og valgkomité. 

Valgkomiteen besto av Kent Remi Westergren (Baptistkirken), Ahmed Akteke (Det Tyrkiske 

Trossamfunn) og leder Sissel Bjørnsen (Human-Etisk Forbund).   

 

Kandidater til styret:  

Jan Otto Eek (DNK Nedre Eiker medighetsråd) – velges for to år.   

Ivar Flaten (DNK Fjell menighetsråd) – velges for to år.  

Torkild Balog (Human-Etisk Forbund) – velges for to år.  

Lasse Stølen (Mjøndalen Syvendedags Adventistkirke) –  velges for to år.  

 

Kandidater til valgkomité: 

Sissel Bjørnsen (Human-Etisk Forbund) – leder  

Kent Remi Westergren (Drammen Baptistmenighet) 

 

 Det tredje medlemmet av valgkomiteen velges av styret. Årsmøtet godkjente dette.  

 Valgkomiteens kandidater til styre og valgkomité ble vedtatt.  

 

 

 


