
Styremøtereferat DOTL 
Side 1 av 4 

 
 
 
Styremøte 
Onsdag 10. februar 2010 på vårt kontor, Grønland 60. 
Referat: Ivar Flaten 
 
Frammøtte 
Arne Kittang, Orhan Al, Kaye Westeng, Sukhvinder Singh, Ragnhild Stivi, Noor 
Ahmad Noor og Ivar Flaten 
 
Meldt forfall 
Kent Remi Westergren og Sissel Bjørnsen. 
 
Sak 1/10 Godkjenning av referat fra årsmøtet, innkalling og sakliste 
Referat fra Årsmøtet lest høyt. Referatet godkjent med noen endringer, blant annet når 
det gjelder nye medlemmer.  Arne retter opp og underskriver. Statuttene for DOTL 
oppdateres av sekretæren. 
 
Sak 2/10 Opptak av nye medlemmer under årsmøtet 
Jfr referatet var to foreninger klare til å bli medlemmer. I henhold til våre statutter er 
det aktuelt å tilby fullt medlemskap til tros- og livssynssamfunn. Sekretær kontakter 
de aktuelle foreningene med informasjon om medlemsskap.  
 
Sak 3/10 Konstituering 
Det nye styret ønsker å arbeide sammen og legge mindre vekt på status som medlem 
og varamedlem. Styret diskuterte mulig rolleforedling og konstituerte seg slik: 

• Leder: Arne Kittang 
• Nestleder: Kent Remi Westergren 
• Sekretær/pressekontakt: Ivar Flaten 
• Kasserer: Ragnhild Stivi 
• Webansvarlig: Sukhvinder Singh 
• Styremedlem: Noor Ahmad Noor 
• Styremedlem: Orhan Al 
• Syremedlem: Kaye Westeng 
• Styremedlem: Sissel Bjørnsen 

 
Sekretær sender ut pressemelding om konstitueringen og DOTLs saker i tiden som 
kommer. 
 
Sak 4/10 Økonomi 

• DOTL registreres i Frivillighetsregisteret for å kunne søke midler fra 
Buskerud fylkeskommune (og IMDi) 

• Det opprettes ny bankkonto for DOTL  
• Medlemskontingenten kreves inn så snart som mulig. 
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• Det søkes om støtte fra STL og fra Buskerud Fylkeskommune 
 
Ny kasserer Ragnhild Stivi utfører disse oppgavene med veiledning av styret formann, 
tidligere kasserer. 
 
Sak 5/10 Møtedatoer 2010 

• Medlemsmøter i Roklubbens lokaler kl. 19.00 
o Tirsdag 27. april 
o Torsdag 9. september 
o Tirsdag 16. november 

• Gjestebud på Union Scene 
o Søndag 24. oktober kl. 16.00 

• Styremøter på DOTLs kontor kl. 19.00 
o 24. mars 
o 20. mai 
o 22. juni 
o 24. august 
o 6. oktober 
o 4. november 
o 7. desember 

• Årsmøte 2. februar 2011 
 
Sekretær sørger for å bestille lokaler på Roklubben. Noor foreslo å sirkulere 
styremøtene slik at styrets medlemmer blir vertskap i sine lokaler. Dette må fastsettes 
nærmere på neste styremøte. 
 
Sak 6/10 Seminar for religiøse ledere i Drammen 
Komiteen for seminaret består av Sissel Hager (Drammen kommune), Ana Maria 
Silva Harper (Drammen minoritetsråd), Kari Benjaminsen (Politiet), Hanne Hamlaoui 
(Fylkesmannen i Buskerud) og Ivar Flaten (DOTL). Seminaret arrangeres i et 
samarbeid mellom Drammen kommune og DOTL.  
 
Arbeidet med innhold og planer går bra og invitasjon blir sendt med det aller første.  
 
Religiøse ledere (2 fra hver forening/menighet) inviteres til seminaret som 
gjennomføres med 5 møtekvelder. Møtene blir på onsdager 18.00-21.00 og starter 
over påske: 7. april, 14. april, 21. april, 28. april og 5. mai 
 
DOTLs styre vil bidra til å informere og motivere ledere fra sine foreninger til å delta 
på seminaret. Seminaret er DOTLs hovedsatsing denne våren. 
 
Sak 7/10 Grafisk profil 
DOTLs grafiske profil må komme bedre fram og styret ønsker å utvikle følgende 
elementer: 

• Skilt til bruk på kontoret – og som profilering for medlemmer 
• Kalender 2011 med informasjon produseres til utdeling nov. 2010.  
• En roll-up (en informasjons”plakat” som rulles opp fra en koffert) i størrelse 

ca 70 cm bred og 2 m høy. Viser vår logo, formålsparagrafen og web-adressen 
med evt et godt foto i tillegg. 

 
Prosjektansvarlig for disse tiltakene er Sukhvinder. 
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Sak 8/10 Bruk av DOTLs kontor 
Vi benytter kontoret til våre styremøter (når vi ikke er på besøk hos hverandre jfr. 
Noors forslag). Ved behov for ulike møter og drøftelser som kommer mer tilfeldig, 
bruker vi kontoret så langt det er praktisk. Møter vi vet om skrives i møteboken som 
ligger på kontoret. 

• Postadressen er den samme som tidligere av praktiske hensyn: DOTL 
v/Sekretær Ivar Flaten, Fjell kirke, Solsvingen 90, 3034 Drammen. 

• Styret telefonnummer settes opp på våre hjemmesider. 
 
Sak 9/10 Sakral musikkfestival 
Noen planer er allerede på plass for et første forsøk på en musikkfestival med fokus 
på sakral (religiøs) sang og musikk. Union Scene, DOTL og Kulturkirken Fjell er 
deltakere i prosjektet. Planen er å etablere en fast sakral festival i Drammen hvor også 
STL og andre samarbeidspartnere er inne i bildet. Det er også kontakt med Byjubileet 
2011 for koordinering neste år. 
 
Ivar er prosjektansvarlig for DOTL. 
 
Sak 10/10 Årsmøte for Gjestebud Norge 3. mars 
Samarbeidet med Gjestebud er formalisert i en egen forening: Gjestebud Norge. 
DOTL er en sentral partner i Gjestebud og ønsker å være aktive deltakere i styret for 
Gjestebud. Sekretær Ivar Flaten er leder for styret i Gjestebud nå. 
 
Årsmøtet holdes på Union onsdag 3. mars. Kaye og Ivar stiller på møtet for DOTL. 
 
Sak 11/10 Byjubileet Drammen 200 år 2011 
Ivar representerer DOTL i arbeidsgruppen som ledes av Inger Gjønnes. DOTL har en 
aktiv rolle i flere arrangementer i byjubileet: 

• Rundtur i Drammens hellige hus 
o Opplegg hvor publikum kan gå på en buss og sitte på til moske, 

tempel, kirke, gurdwara osv etter en avtalt runde.  
o Opplegget forutsetter at noen av våre foreninger kan ta imot gjester og 

lage et lite informasjonsopplegg 
o Tidfestes til en eller flere helger i 2011 
o En passene minibuss merkes med bilder og plakater 

• Internasjonal konferanse for religiøse ledere 
o Samarbeid mellom DOTL, Fjell kirke, Minhaj Ul Quran og flere 
o To-dagers konferanse med høy internasjonal profil 
o Tema: Religiøse lederes ansvar i samfunnsbyggende arbeid 
o Forslag til samarbeidspartnere: Drammen kommune, 

Helsingforskomiteen, Fritt Ord , FN-sambandet 
• Sakral musikkfestival 

o Se beskrivelse ovenfor i egen sak 
• Gjestebud 23. oktober 2011 

o Byjubileets offisielle avslutningsarrangement med høy profil 
o Betydelig internasjonal størrelse som hovedgjest 
o Kronprinsparet 
o Måltid og kulturelle innslag fra lokale og andre aktører 

 
Styret i DOTL kommer tilbake til fordeling av ansvar og oppfølging av de ulike 
prosjektene. 
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Sak 12/10 Undervisningskofferter på Fjell skole 
De første fire koffertene ble overlevert Fjell skole ved en høytidelighet på Holocaust-
dagen 27. januar. Etter minnemarkeringen ute på skolegården, overrakte sekretær Ivar 
Flaten koffertene sammen med Noor Ahmad og Kaye Westeng. Etter seremonien 
hadde vi et møte med rektor Jan Moen for å diskutere videre samarbeid. 
 
DOTL ønsker å ha et møte med Fjell skole før sommeren for å evaluere bruken av 
koffertene. Etter tilbakemeldingen vil DOTLs styre vurdere å tilby tilsvarende 
kofferter til andre skoler i Drammen som er interessert. 
 
Sekretær sender brev til Jan Moen med ønske om evalueringsmøte. 
 
 
Neste styremøte på kontoret onsdag 24. mars kl. 19.00 


