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Tilstede:  Arne Kittang, Jan-Otto Eek, Sukhvinder Singh, Monica Finnerud,  

  Sissel Bjørnsen, Soha Rahed,  

 

Ikke tilstede: Ahmet Akteke, Anne Grete Spæren Rørvik, Signe Myklebust 

 

Møteleder: Arne Kittang 

Referat: Ragnhild Stivi 

 

Sak 11/12:  Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 12/12:  Nytt styre: Vi presenterer oss for hverandre:  

  Arne Kittang, Bahá’i-samfunnet i Røyken 

  Sukhvinder Singh, Sri Guru Nanak Niwas 

  Soha Rahed, Det Afghanske Islamske kultur- og integreringssenter i Buskerud 

  Sissel Bjørnsen, Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier lokallag 

  Monica Finnerud, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige 

  Jan-Otto Eek, Den Norske kirke, Nedre Eiker menighet 

  Ragnhild Stivi, Frelsesarmeen 

   

  Ikke tilstede: 

  Anne Grete Spæren Rørvik, Metodistkirken i Drammen 

  Ahmet Akteke, Det tyrkiske trosamfunn 

   

Sak 13/12:  Konstituering av nytt styre 

  Leder   Arne Kittang  

  Kasser  Ragnhild Stivi 

  Sekretær Sukhvinder Singh 

  Nestleder Sissel Bjørnsen 

 

 

Sak 14/12:  Skjedd siden sist:    

- Signe deltok på møte om bystrategi for Drammen 2036, 30.jan. 

www.drammen2036.no  Alle i DOTL-styret oppfordres til å besøke utstillingen og 

komme med innspill i utstillingslokalet og på bloggen.  

- Signe deltok på møte for lokal dialog-koordinatorer i regi av Samarbeidsrådet for tros- 

og livssynssamfunn (STL) den 3.februar i Oslo.  

- DOTL-koordinator er bortreist på ferie fra 10.febr-5.mars.  

- Årsmøte i DOTL 1.februar. 13 av 20 medlemsforeninger deltok. Se eget referat.  

- Arne Kittang har deltatt i møte i UD som representant fra Bahá’i-samfunnet. Tema for 

møtet var beskyttelse av minoriteter, i vårt eget land, i land i Midt-Østen, Indonesia og 

Europa, spesielt med fokus på minoriteters livssituasjon i forhold til tro og livssyn. 

Man vil forsøke å etablere nettverk for minoriteter i ulike deler av verden og fremme 

samarbeid mellom forskjellige land. STL var også representert på møtet. 

http://www.drammen2036.no/
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- Skal Drammen bli livssynsnøytral i forbindelse med gravferder. Se sak 19/12 

-  Livsdialog langs Drammenselva. Ulike temaer. Tas opp som sak på neste møte. Se 

også sak 19/12. 

 

Sak 15/12:  Orienteringer om regnskap og drift 

Regnskap og drift:  

 Signe har søkt BFK om støtte til de åpne medlemsmøtene.  

 Sukhvinder Singh prøver å finne et nytt regnskapsprogram som er gratis.  

 Arbeidsgiveravgift og skatt må betales i mars. Egen konto for dette er opprettet. 

 En regning på kr. 1496,- til dekning av foredragshonorar og reiseutgifter i forbindelse 

med Dialogseminaret var ved en feiltagelse ikke betalt i 2011. Den er nå betalt i og 

blir belastet DOTL i 2012. 

 

Ansettelsesavtale for DOTL- koordinator: (sak 42/11, 49/11, 68/11, 4/12)  

Styret jobber med å avklare hvordan arbeidsgiverforholdet for DOTL-koordinator best kan 

organiseres. Drammen Kirkelige Fellesråd var juridisk arbeidsgiver for DOTL-koordinator ut 

2011, men kunne ikke fortsette å ha dette ansvaret. Ragnhild har innhentet relevant 

informasjon fra kemneren, og opprettet skattetrekkskonto. Signe venter på tilbakemelding fra 

STL på hvorvidt DOTL-koordinator kan omfattes av deres pensjonsavtale. Signe og 

Ragnhild jobber videre med denne saken i mars.  

 

Sak 16/12:  Drøftingsnotat fra Drammen kommune: Kommunen, innbyggerne, og 

kirke- tros- og livssynssamfunn.  

DOTL gikk i 2011 inn for å være høringsinstans for Drammen kommune i aktuelle saker. 

Bystyret har denne uken sendt ut et notat om kommunens tros- og livssynspolitikk på høring. 

Høringsfristen er 31.3, og Bystyret skal behandle saken 15.5. DOTL-styret må ta stilling til 

hvordan DOTL skal gå frem for å gi en uttalelse om notatet. Se vedlegg (merk at 

høringsnotatet (50 sider) ligger som link i dokumentet og på Dr.kommunes nettside).  

 

Sak 17/12  Drammen Sacred Music Festival (sak 59/11, sak 7/12) 

Arbeidet går sin gang med å etablere en festivalorganisasjon med programråd og styre. Målet 

er å etablere organisasjonen i løpet av dette året, parallelt med planleggingen av årets festival. 

Drammen kommune legger inn en stor økonomisk innsats i år og i årene som kommer.  

 

Årets festival arrangeres fra 27.-30.september. DOTL-årsmøtet var tydelig på at de ønsket å 

arrangere en barne-/familiedag på lørdagen (29.sept), samt delta i fredskonserten på søndag 

(30.sept). I den sammenheng er det viktig å koordinere frivillige og aktive deltakere fra 

DOTL. Her er det viktig at DOTLs koordinator har en sentral rolle i planlegging og 

gjennomføring.  

 

Ivar Flaten er leder av festivalstyret, og sitter her på vegne av DOTL. I tillegg er det ønskelig 

med en til DOTL-representant i festivalstyret, fortrinnsvis en fra DOTL-styret. Monica 

Finnerud deltar på vegne av styret i DOTL. Arne informerer Ivar. 

 

Vedlegg:  

- Søknad til Buskerud Fylkeskommune  

- Brev fra DOTL til Drammen kommune  
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Sak 18/12:  Besøk av statens tro- og livssynspolitisk utvalg 

Statens tros- og livssynspolitiske utvalg kommer til Drammen 15.mars. Utvalget ønsker å bli 

kjent med DOTLs historie og virksomhet generelt, samt tilretteleggingen av det 

livssynsnøytrale krematoriet. Livssynsnøytrale seremonirom er et av temaene utvalget drøfter. 

Alle i DOTL-styret som har anledning oppfordres til å delta under besøket. Gi tilbakemelding 

til Arne eller Signe.  

 

Program for besøket:  

Kl 15.00 – 16.00: Presentasjon av DOTL v/Arne Kittang på First Hotel Ambassadeur på 

       Strømsø torg  Orientering om krematriet v/Ivar  Arne spør Ivar om han kan 

       orientere om krematoriet.. 

Kl 16.05 – 16.25: Vi spaserer sammen til krematoriet  

Kl 16.25 – 17.00: Omvisning på krematoriet.  

 

 

Sak 19/12: Dato for medlemsmøter og styremøter våren 2012  

Forslag til dato for styremøter: 

- 7.mars kl 19  Vi inviterer representant fra kommunen for å informere om 

gravferdsordningen og andre endringer kommunen planlegger å iverksette.Vi bør 

utforme uttalelse fra DOTL samme kveld. Arne tar kontakt med kommunen. 

- 11.april kl 18   

- 9. mai kl 18 

- 18.juni kl 18  

 

Forslag til dato for to medlemsmøter:  

- Onsdag 18. april kl 19  Gurudwara i Lier,  

Orientering om Sikh menigheten,  

Tema: Repr. fra kommunen om hvilke synspunkter kommunen har og hvilke innspill 

som har kommet utenfra.  

- Torsdag 31.mai kl 19 Nedre Eiker kirke.  

Orientering om Frelsesarmeen.  

Tema: Livsdialog.  

 

Sak 20/12:  Eventuelt  

Kan DOTL dekke utgifter til deltakelse på aktuelle seminarer? Søknader må forelegges styret 

som tar stilling til om vi kan gi hel eller delvis dekning av utgiftene. 

 


