Referat
Stiftelsesmøte for Drammen og omegn Tro- og Livssynsforum (DoTL)
Papirbredden 8. mai 2008 kl 19.00
Referent: Ivar Flaten
Tilstede med mandat fra egne foreninger:
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Kaye Westeng
Tom Reffhaug
Arne Kittang
Baddar Kiani
Sukhvinder Singh Jhotti
Martin Vestøl
Marius Buarøy Hagen
Sajid Mukthar
Karl Madsen
Dag Kaspersen
Egil Trohaug
Arne Solberg
Jan Otto Eek
Ragnar Elverhoi
Benita Christensen
Sølvi Tellefsen
Roar Røkeberg
Torbjørn Ånestad
Tom Hedalen
Inger Onshus
Nauman Sarwar
Hatice Elmacioglu

DNK Bragernes menighetsråd
DNK Fjell menighetsråd
Baha'i samfunnet
The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold
Siri Guru Nanak Niwas,
Metodistkirken i Drammen
Human-Etisk Forbund Drammen og Lier
På rett vei
DNK Tangen menighetsråd
DNK Åssiden menighetsråd
Holistisk forbund, Buskerud
DNK Haug menighetsråd
DNK Mjøndalen menighetsråd
DNK Røyken menighet
DNK Drammen kirkelige fellesråd
DNK Konnerud menighetsråd
DNK Nedre Eiker menighetsråd
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag
DNK Strømsgodset menighetsråd
Islamic Organization Jamaat-E-Ahl-E Sunnat Drammen,
Det Tyrkiske Trossamfunn i Drammen og Omegn
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Arzanne Vesthaug
Simin Atai
Anders Kartzow
Ernst Ulring
Kari Alvim
Kjersti Børsum
Arne Bertheussen
Muhammed Sarwar
Bijan Gharakhani
Kirsten Nilsen
Helge Norrud
Inderjit Kaur Sohal
Tore Olsen
Åse Klundelien

Baha'i
STL
DNK Bragernes MR
Nedre Eiker Tros- og livssynsforum
Nedre Eiker Tros- og livssynsforum
Røyken
Buskerud Invandrerråd
DNK Åssiden MR
DNK Prosten i Eiker
Siri Guru Nanak Niwas
DNK Drammen kirkelige fellesråd
Buskerud Fylkeskommune
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WencheYamamoto
Liv Jorunn Koller
Sissel Bjørnsen
Per Arne Faye
Masood Bhatti
Astrid B. Bayegan
Dag ArneRoum
Nazir Ahmed
Alf Kristian Hol
Jonas Muhammed
Ivar Flaten

DNK Konnerud MR
DNK Røyken menighet
Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier lokallag
DNK Prosten i Drammen, rådgiver
Urdu tidsskrift
DNK Prosten i Drammen
DNK Strømsgodset menighet
The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold
Lier Kirkelige Fellesråd
Arbeidsgruppen for DoTL – På rett vei
Arbeidsgruppen for DoTL - DNK Fjell menighet

Registrering
Deltakere ble registrert i forhold til deres tilknytning og mandat til tro- og
livssynsorganisasjonen de kom fra – og etter prinsippet om at hver forening fikk en stemme.
Jfr ovenstående liste var det 22 deltakere kom med slikt mandat og 26 uten. Disse 26
personene uten mandat fra en forening, deltok i møtet med tale og forslagsrett, men altså uten
stemmerett.
Åpning
Martin Vestøl fra arbeidsgruppen ledet møtet og ønsket velkommen. Etter å ha presentert
arbeidsgruppens forslag til dagsorden ga han ordet til arbeidsgrupens leder, Sukhvinder Singh
Jhotti.
Visjon og formål
Leder for arbeidsgruppen, Sukhvinder Singh Jhotti, ga en kort presentasjon av arbeidsgruppen
som ble nedsatt 22. september 2007. Den består av 8 deltakere som alle var til stede på møtet:
Sukhvinder Singh Jhotti, Marius Buarøy Hagen, Jonas Muhammed, Martin Vestøl, Kaye
Westeng, Arne Kittang (overtatt etter Roshan Rafat Magsoudi), Baddar Kiani og Ivar Flaten.
Sukhvinder orienterte om startpunktet og visjonene som var utgangspunktet for
intensjonsavtalen fra 22. september 2007- og prinsippene arbeidsgruppen har fulgt i arbeidet
fram til det foreliggende forslag til statutter. Gruppen har vært opptatt av å lage trygge og
gode rammer for videre arbeid.
Presentasjon og drøfting av vedtekter/statutter
Nestleder i arbeidsgruppen, Marius Buarøy Hagen, presenterte det reviderte forslaget til
vedtekter for DoTL. Arbeidsgruppen har mottatt noen innspill og har forsøkt å ta hensyn til
disse. Etter presentasjonen ble ordet gitt fritt og en lengre debatt omkring vedtektene startet.
Alle innspill støttet formålet men innspill fra menighetsrådene i Konnerud, Strømsgodset,
Strømsø og Fellesrådet for Den norske kirke i Drammen var mot alle andre foreslåtte
vedtekter enn selve formålsparagrafen. Human-Etisk Forbunds representant fra Buskerud
fylkeslag delte den skepsisen. Det var flere som hadde spørsmål og merknader til foreslåtte
vedtekter men med en grunnleggende støtte til å skape et DoTL.
De mest kritiske ønsket ikke å gå til stiftelse men på bakgrunn av formålsparagrafen be en
arbeidsgruppe jobbe videre med statuttene. Andre holdt fast på ønsket om å gå til stiftelse
med begrunnelsen at intensjonsavtalen var klar 22. september og at arbeidsgruppen allerede
hadde laget et forslag. På det grunnlag ble avstemning. Voteringstema var spørsmålet om
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DoTL skulle stiftes eller ikke. Av de 22 stemmeberettigede svarte 15 ja, 4 stemte nei og 3
avholdt seg fra å stemme. St. Laurentius menighet (Den romersk katolske kirke) var
forhindret fra å delta, men deres representant Helga Ingvaldsen ba i telefonsamtale med
arbeidsgruppens Kaye Westeng, Sukhvinder Singh Jhotti og Ivar Flaten umiddelbart før
møtestart om at deres stemme ble tatt med til støtte for stiftelsen av DoTL. Følgende av de 22
stemmeberettigede stemte for etablering av DoTL:
Arne Kittang
Baddar Kiani
Dag Kaspersen
Egil Trohaug
Inger Onshus
Jan Otto Eek
Kaye Westeng
Marius Buarøy Hagen
Martin Vestøl
Nauman Sarwar
Roar Røkeberg
Sajid Mukthar
Sukhvinder Singh Jhotti
Tom Reffhaug
Torbjørn Ånestad
Helga Ingvaldsen

Baha'i samfunnet
The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold
DNK Åssiden menighetsråd
Holistisk forbund, Buskerud
DNK Strømsgodset menighetsråd
DNK Mjøndalen menighetsråd
DNK Bragernes menighetsråd
Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier lokallag
Metodistkirken i Drammen
Islamic Organization Jamaat-E-Ahl-E Sunnat Drammen,
DNK Nedre Eiker menighetsråd
På rett vei
Siri Guru Nanak Niwas,
DNK Fjell menighetsråd
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
St. Laurentius (Den romersk katolske kirke) – per telefon

Formålsparagraf, vedtekter og mandat
Møteleder inviterte alle tilstedeværende om å fortsatt delta i møtet. En større gruppe valgte
likevel å fratre møtet. Møtet fortsatte så med 15 stemmeberettigede og en mindre gruppe som
fortsatt ønsket å delta.
Møteleder inviterte først til avstemning om vedtektenes formålsparagraf. Den ble enstemmig
vedtatt:
§ 1 Formål
Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DoTL) har som formål:
• å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og
respekt for hverandre.
• å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og
livssynssamfunn i Drammen og omegn.
• å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt
felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den
europeiske menneskerettighetskonvensjon.
• å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og
livssynsperspektiv.
På bakgrunn av uenighet om ordlyd og detaljer i vedtektene og relativt mange spørsmål og
endringsforslag, ble det foreslått å ikke gå til avstemning over de enkelte paragrafene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Forsamlingen ønsket å gi DoTLs styre mandat til å arbeide videre med vedtekter i aktiv
kontakt med alle interessenter for å skape et bredest mulig grunnlag for videre samarbeid.
Alle innspill, spørsmål og forslag fra møtet blir tatt med i dette videre arbeidet.
Forsamlingen understreket også at styret nå har mandat til å jobbe aktivt i tråd med
formålsparagrafen med aktiviteter som styret finner mulig å gjennomføre. Følgende mandat
ble formulert og enstemmig vedtatt:
Styret skal
• arbeide ut fra formålsparagrafen
• gå i dialog med alle tro- og livssynssamfunn
• arrangere åpne møter
• arrangere årsmøte innen 6 måneder der det legges frem forslag til vedtekter
• foreslå aktiviteter og arbeidsmåter
Valg av styre
Mange av kandidatene har en presset arbeidssituasjon. Men alle de foreslåtte ønsker å være
med og bidra til arbeidet etter beste evne. Premissen er at årsmøtet som skal innkalles innen 6
måneder og dette styret fungerer fram til årsmøtet. Følgende ble foreslått og enstemmig valgt
til å fungere fram til årsmøte som skal innkalles innen 6 måneder:
Egil Trohaug, Holistforbundet
Arne Kittang, Baha’i
Sukhvinder Singh Jhotti, Sikh
Marius Buarøy Hagen, Human-Etisk Forbund
Kaye Westeng, DNK Bragernes MR
Martin Vestøl, Metodistkirken
Jonas Muhammad, Rett vei
Dag Kapersen, DNK Åssiden menighet
Ivar Flaten, DNK Fjell menighet
Avslutning
Møtet ga sin anerkjennelse til arbeidsgruppen og Martin Vestøl ble takket for en god ledelse
av et krevende møte. Møtet ble avsluttet kl. 22.20

Informasjon
Ordføreren i Drammen hadde tilsagt sitt nærvær med en hilsen til forsamlingen. Han ble
forhindret fra å komme på grunn av et hastemøte. En e-postmelding om dette ble sendt Ivar
Flaten før lunsj. Dessverre ble ikke denne meldingen mottatt før sent på kvelden etter møtet.
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