Styremøte i DOTL
Torsdag 04. september 2008
Referat ved Ivar Flaten
Frammøte
Sukhvinder Singh Jhotti, Marius Buarøy Hagen, Kaye Westeng, Ivar Flaten
Martin Vestøl kom ca kl 20.00
Meldt fravær
Egil Trohaug, Arne Kittang og Dag Kaspersen
Ikke møtt
Jonas Muhammed
Innledning/gjest
Toril Helgerud fra Drammen Idrettsråd (DIR) orienterte og la fram mulige
samarbeidsarenaer.
19. Godkjennig av referat og dagsorden
• Referat fra møte 20. august godkjent med en liten skrivefeil
20. Medlemsmøte
• Lokale til medlemsmøte i november ikke på plass ennå
• Marius får mandat til å finne et lokale med øvre leiepris på 3-4.000,-.
Utsending går ut så snart Marius har funnet et egnet sted.
• Formål å bli kjent med hverandre – og opplegget gjøres slik at småbord skaper
dynamikk og samtale. Ideer jobber vi videre med til neste gang.
• Videokanon med bilder fra våre ulike tradisjoner – bilder som illustrerer
bakgrunn og verdier.
21. Årsmøte
• Lokale avventes til vi har hatt medlemsmøte
• Et musikalsk uttrykk satt sammen av ulike kulturelle bakgrunner. Gjerne på et
amatørnivå. Korte innslag fra ulike tradisjoner.
22. Økonomi
• Registrering ikke i orden. Martin sender våre statutter
• Ivar setter opp oversikt over regnskap så langt og oversender Martin
• Sekretariat – økonomi og muligheter. Irina Greni inviteres. (Ivar)
• Martin setter opp et forslag til søknad om midler for våre prosjekter til STL
23. Aktiviteter
• DOTL ønsker å være med i prosjektet ”Gjestebud” i forståelse med Tahir
Mahmood. Vi ønsker et stort, felles prosjekt for å manifestere og feire
fellesskap.
• Vi inviterer Tahir til samtale om saken så snart som mulig. Kaye tar initiativ
sammen med aktivitetsgruppa (Dag og Jonas)
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•

Marius tar ansvar for å iverksette informasjon om konkurranse for forslag til
logo for DOTL. Prispenger kr. 5.000,- Ønske om ferdigstilling til årsmøte.
Sukhvinder og Marius er jury sammen med en eller to eksterne.

24. Jubilum HEF
• Drammen og Lier lokallag av HEF feierer 30-år med middag 1. november.
Leder (eller annen medlem av styret) i DOTL er invitert. Sukhvinder stiller.
• Fjell skole har fått Humanistprisen etter nominasjon av Buskerud
Fylkesavdeling av HUM. Prisen deles ut årlig og er på kr. 50.000,- Prisen
deles ut av Åse Kleveland 13. okt i Stavanger – og den markeres lokalt på
Fjell skole 24. oktober (FN-dagen). DOTL stiller opp med gratulasjon.
Neste møte
• Onsdag 8. oktober kl. 19.00 i Fjell kirke

Styremøtereferat DOTL 4. september 2008
Side 2 av 2

