Referat fra styremøtet 20.06.2017
Sted: Møterommet, Grønland 60
Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Ivar Flaten, Lasse Stølen, Jan-Otto Eek og Emilie Ruud.
Forfall: Kobal Visvalingam, Torkild Balog, Monica Finnerud, Betul Keklik, Sina Abdollahi
og Jonas Muhammad.
Møteleder: Ivar Flaten
Referent: Emilie Ruud

Referat
35/17 Godkjenning av innkalling og referat


Innkalling og referat ble godkjent.

36/17 Orienteringer


STL har igjen midler etter den årlige tildelingen til lokale dialoggrupper og prosjekter.
De lyste ut de resterende midlene og vi har søkt om 20 000 kroner. Vi har da søkt om
prosjektstøtte (til prosjektet «Hvor er alle sammen?») og til å styrke
koordinatorstillingen. Styrking av koordinatorstillingen vil også føre til at koordinator
kan bidra enda mer i forbindelse med seminaret 28.september.



Koordinatorstillingen er nå lyst ut på finn.no og det har allerede kommet inn flere
søknader.



DOTL ble kontaktet på facebook ang. hvilke tradisjoner sikhene har i forbindelse med
død og gravferd. Emilie kontaktet Sukhvinder Jhotti og fikk et godt svar fra han.
Svaret ble delt på facebooksiden til DOTL. Det er fint at DOTL kan bidra til slikt som
dette og det er en mulighet å lage en oversikt over ulike trossamfunns tradisjoner og
praksiser rundt for eksempel død og gravferd. Dette vil diskuteres på et senere
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tidspunkt.

37/17 Seminar 28.09.2017


Ivar arbeider med å booke en innleder.



Emilie lager facebookevent slik at folk kan holde av datoen allerede nå. Programmet
deles når det er klart.

38/17 Livsynsbetjening ved sykehus/sykehjem.
-

Lage en liste over ledere av tros- og livssynssamfunn



Det er meldt et behov for en oversikt over samtalepartnere fra ulike trossamfunn,
utenom DNK, ved sykehjem. DOTL undersøker muligheten for slike innenfor
medlemsorganisasjonene. I tillegg tas det kontakt med STL for å høre om hvordan en
slik oversikt kan lages og om de har erfaring med dette.



Dette diskuteres videre på neste styremøte 22.august.

39/17 DOTLs vei videre
-

Rekruttering



Ivar har snakket med STL. De har planer om et prosjekt lignende det DOTL og
Tunsberg bispedømme planlegger. DOTL og STL opprettholder kontakten vedrørende
prosjektene og bistår hverandre.



Jan-Otto vil ta kontakt med sine kontakter i Øvre-Eiker. Det er enighet om at ØvreEiker geografisk kan høre innunder Drammen og omegn.



I forbindelse med invitasjonene til medlemskap som ble sendt ut i oktober lagde
Emilie en liste over tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn. Denne oppdateres
slik at den også inneholder telefonnumre.



Lasse og Jan-Otto skal møte felleskomiteen for menighetene i Nedre-Eiker.



Ivar holdt et seminar om dialog i forbindelse med et møte Tunsberg bispedømme holdt
i juni. Det var stor interesse for dialog og mange ga sin e-postadresse. Ivar følger opp
og tar kontakt med aktuelle kontakter.



Ivar er med i fylkeskomiteen til TV-aksjonen. Styret har snakket om å mobilisere
innad i DOTL og sammen samle inn penger til årets TV-aksjon. I år går innsamlingen
til UNICEF. Det kan være lurt å invitere til et forberedelsesmøte i forkant av aksjonen.
Det er ønskelig å få med ledere av tros- og livssynssamfunnene. Forberedelsesmøte
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bør være i slutten av august eller starten av september. Dette vil diskuteres nærmere på
et senere tidspunkt.

40/17 Gjestebud.


Facebooksiden til Gjestebud er oppdatert. Ellers er det ingen oppdatering vedrørende
Gjestebud da Kobal Visvalingam hadde meldt forfall.

41/17 Drammen Sacred Music Festival.


De som ønsker å være frivillige på festivalen må sende kontaktinformasjon (navn,
telefonnummer og e-postadresse) til Monica innen onsdag 21.juni. kl. 12.00.



Festivalens program er nå publisert på nett.

42/17 Eventuelt


Ingen saker ble tatt opp.

Livsdialog:
Lasse hadde ansvaret for livsdialogen. Tema: Hvordan behandler vi jorden?
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