Referat fra styremøtet 14.03.2017
Sted: Møterommet, Grønland 60
Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Monica Finnerud, Ivar Flaten, Jonas Muhammad, Torkil Balog, Betul Keklik, Lasse
Stølen, Kobal Visvalingam og Emilie Ruud
Forfall: Jan-Otto Eek og Sina Abdollahi
Møteleder: Emilie Ruud
Referent: Emilie Ruud

Referat
7/17 Godkjenning av innkalling og referat


Innkalling og referat ble godkjent.

8/17 Orienteringer


Emilie har deltatt på STLs årlige samling for lokale dialoggrupper (28.02.2017). I
tillegg deltok hun på middagen som ble holdt kvelden før. Det var en veldig hyggelig
og nyttig samling. Det ble holdt foredrag av Sturla Stålsett og Anne Sender (STL) i
tillegg til erfaringsutveksling og workshop.



Emilie orienterte om at søknad til STL om driftstilskudd for 2017 har blitt innvilget.
Beløpet er på 75 000 kr. Rapportering av fjorårets brukte midler har frist 30 april.
Emilie sender inn det nødvendige for rapportering.



STL holdt årsmøte samme dag som samlingen (28.02.2017). Jonas og Emilie deltok.
De hadde valg, men valgkomiteen hadde ikke funnet ny kandidat som leder. Nytt møte
holdes i april. Dato er ikke satt. Nestleder fungerer som leder inntil nytt møte.
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9/17 Konstituering av styret
Leder: Ivar Flaten – valgt for to år i 2017
Nestleder: Kobal Visvalingam – valgt for to år i 2016
Kasserer: Jonas Muhammad – valgt for to år i 2016

Styremedlemmer:
Monica Finnerud – valgt for to år i 2016
Jan-Otto Eek – valgt for to år i 2017
Betul Keklik – valgt for to år i 2016
Sina Abdollahi – valgt for to år i 2016
Torkil Balog – valgt for to år i 2017
Lasse Stølen – valgt for to år i 2017

10/17 Presentasjonsrunde


Det nye styret presenterte seg for hverandre.

11/17 Aktivitetskalender 2017.
Se aktivitetskalender 2017 for datoer for styremøter.

Kontaktmøte:


Kontaktmøtet holdes hos DNK, Åssiden kirke. Dato er foreløpig ikke satt. Emilie tar
kontakt og foreslår følgende datoer: torsdag 27 april eller mandag 8 mai. Møtet vil
starte kl. 19.00.

Dialogseminar:


DOTL vurderer å ha et dialogseminar høsten 2017. Dette kan kombineres med DSMF
hvis den blir holdt i 2017. Ivar planlegger å ha et opplegg med studenter ved
Høgskolen i Drammen (Høgskolen i Sørøst-Norge) på dagtid, som i fjor, og en
mulighet er utvide dette med et opplegg på kvelden med dialog, middag og konsert.
Dette blir da torsdag 28.september (uke 39). Styret er enige i at dette er et godt forslag.
For å få ulike grupper godt representert er det viktig at vi begynner arbeidet tidlig.

Åpent møte:


14. november kl.19.00 hos Adventistkirken i Mjøndalen.
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12/17 Gjestebud
Status v/ Kobal Visvalingam.


Årsmøte holdes 29. mars. Det vil da velges nytt styre. Kobal fortsetter som DOTLs
representant.



Rapporten for Gjestebud 2016 er trykt og vil snart gis ut.

13/17 Drammen Sacred Music Festival
Status v/ Monica Finnerud.


DSMF holder ekstraordinært årsmøte i mars. Dato er ikke satt. Det vil da diskuteres
hva som skjer videre og om festivalen vil holdes i 2017.

14/17 Eventuelt
Styret diskuterte DOTLs vei videre og mulige tiltak mtp. rekruttering og synlighet i Drammen
og omegn.
Generelle forslag:


Bergen STL har (i samarbeid med andre) laget en type ressurs for skoler i
lokalsamfunnet om ulike religioner og livssyn. Kan DOTL gjøre noe lignende?
- En mulighet er å lage en film om hvordan et trossamfunn kan fortelle om seg selv til
ulike grupper, for eksempel ved mottakelse av skoleklasser.
- En mulighet er og å ta kontakt med kommunene, fortelle om DOTL og muligheten
for å besøke/lære om våre medlemmer. Dette kan i tillegg være en fin mulighet til å få
bedre kontakt med kommunene.

Rekruttering:


Et mål kan være å doble antall medlemmer over de neste to årene. Altså å få 40
medlemsorganisasjoner til årsmøtet i 2019.



Et forslag er at styret systematisk besøker eller tar kontakt med ulike tros- og
livssynssamfunn. Tar først utgangspunkt i de kontakter en allerede har og jobber ut fra
det. En mulighet er da å bruke tid fra styremøtene om det er nødvendig. Styret kan og
deles opp og gå i mindre grupper (for eksempel to og to) og besøke tros- og
livssynssamfunn. For eksempel ved deres møter/gudstjenester eller avtalte møter på
andre tidspunkt.
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Til neste styremøte: Ta kontakt med tros- og livssynssamfunn i ens kontaktnettverk
og fortell om DOTLs arbeid og formål.

Livsdialog:
Emilie hadde ansvaret for møtets livsdialog. Tema var DOTLs vei og visjoner fremover. I
stedet for å ha livsdialog rundt temaet ble det diskutert under sak 14/17 eventuelt.
På neste styremøte (18.april 2017) har Torkil ansvaret for livsdialogen.
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