Referat fra styremøtet 18.04.2017
Sted: Møterommet, Grønland 60
Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Jan-Otto Eek, Monica Finnerud, Lasse Stølen, Kobal Visvalingam og Torkild Balog
Forfall: Ivar Flaten, Jonas Muhammad og Emilie Ruud
Møteleder: Kobal Visvalingam
Referent: Torkild Balog (ferdigstillelse av referat: Emilie Ruud)

Referat
Sak 15/17 Godkjenning av innkalling og referat


Innkalling og referat ble godkjent.

Sak 16/17 Orienteringer


Lasse har undersøkt med menighetenes felleskomite for muligheten til å komme med
en presentasjon av DOTL. Han fikk positiv tilbakemelding, men det passet ikke på
deres førstkommende møte. Jan-Otto blir med Lasse for å fortelle om DOTL.



Kobal har blitt valgt som styreleder i Drammen Hindu Kultursenter.

Sak 17/17 Kontaktmøte 27.april.


Kontaktmøte går som planlagt hos Åssiden kirke kl. 19.00.

Sak 18/17 DOTLs vei videre


Kobal tar kontakt med Hindu Sanatan Mandir.
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Jan Otto har diskutert DOTL med den Lutherske Frikirken. De medelte at de ikke er
interessert i medlemskap. Han har og vært i kontakt med Normisjon (tidl.
Indremisjonen) og blitt bedt om å skrive en henvendelse til styret.



Monica har vært i kontakt med Ahmadiyya-muslimer, skal ta saken videre.



Torkild har sendt mail til styret i Eiker HEF og Røyken & Hurum HEF.

Sak 19/17 Gjestebud
v/ Kobal Visvalingam


Gjestebud sitt styre har enda ikke avholdt sitt første styremøte etter årsmøte og har
derfor ikke konstituert seg. Første styremøte avholdes 27.april.



Rapporten «flyktninger som ressurs» er ferdigstilt og er tilgjengelig via deres
nettsider.



Årets gjestebud er planlagt å gå av staben 28.oktober.

Sak 20/17 Drammen Sacred Music Festival
v/ Monica Finnerud


DSMF har avholdt ekstraordinært årsmøte og valgt ny styreleder (Reidun Svabø) samt
noen nye styremedlemmer. Festivalen skal gå av staben som planlagt.

Sak 21/17 Eventuelt


Drammen Kirkeforum skal ha fellesmøte 22. mai. Møtet vil blant annet bli gjestet av
Hadia Tajik (Arbeiderpartiet).

Livsdialog:
Torkild var ansvarlig for livsdialogen.
Tema: Vennskap.
Lasse har ansvar for livsdialogen på neste styremøte 23.05.2017.
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