Referat fra styremøtet 23.08.2016
Sted: Møterommet, Grønland 60, Drammen.
Tidspunkt: 18.30 – 21.30
Tilstede: Anne Grete Spæren Rørvik, Marius Hagen, Jan-Otto Eek, Ragnhild Stivi og Emilie
Ruud
Forfall: Jonas Muhammad, Kobal Visvalingam, Betul Keklik, Sina Abdollahi og Monica
Finnerud.
Møteleder: Anne Grete Spæren Rørvik
Referent: Emilie Ruud

Referat
34/16 Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat ble godkjent.
35/16 Orienteringer


Emilie har hatt et minikurs i Word press med Sukhvinder Singh. Det er nødvendig å
ordne en back-up løsning til nettsiden. Emilie sjekker ut alternativene.



Emilie har fått tilgang til DOTLs Dropbox. Hun skal rydde i de eksisterende mappene
samt lage en ny «kunnskapsmappe» med maler, informasjon og lignende tiltenkt
styremedlemmer og koordinator i fremtiden. Når dette er i orden vil de fra styret som
ønsker det få tilgang til mappene. De som ønsker hjelp til å lage en Dropbox-konto
kan ta med PC på neste styremøte (13. sep. kl. 18.00).



Økonomi
Jonas har tatt over som kasserer. Han hadde ikke anledning til å delta på styremøtet
grunnet sykdom, men hadde sendt oppdatering på mail:
- Visma er nå i orden og i bruk. Fakturaer til medlemmene er sendt ut og etter hvert
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som de blir betalt vil de bli bokført i Visma. Mot slutten av regnskapsåret vil det være
et komplett regnskap som kan ferdigstilles enkelt.
- Feriepenger er nå overført til egen konto.
- Frist for innbetaling av medlemskontingent er 31.08.2016. Purring vil sendes ut hvis
fristen ikke overholdes.

Marius skal også ha tilgang til DOTLs konto. Han sjekker opp dette.


Emilie ønsker å bruke nettsidene til mer enn kun informasjon om DOTL. Hun foreslår
å lage en serie om medlemmene som publiseres på nettsidene. Med en eller to av
medlemsorganisasjonene i halvåret. Altså vil dette kunne jobbes jevnt med over flere
år. Styret støttet forslaget.



Invitasjonen «Bli en del av DOTL» skal snart sendes ut (dugnad 4. oktober). Styret
bes lese over invitasjonen nøye. Eventuelle kommentarer og ønsker om endringer tas
opp ved neste styremøte (13.sep.).

36/16 Høstens program


Åpent møte 13. september:
Emilie har laget facebookevent. Hun tar også kontakt med Drammens tidende for
annonse i avisa.
Frelsesarmeen serverer kveldsmat til de oppmøtte.

37/16 Møte med bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv i Drammen 06.09.2016.


Emilie har sendt mail til bystyrekomiteen og etterlyst mer informasjon om møtet.

38/16 Gjestebud 2016


Gjestebud hadde styremøte på samme tidspunkt denne dagen. Kobal deltok derfor på
Gjestebuds møte.



Gjestebud 2016 holdes søndag 9. oktober.

39/16 Drammen Sacred Festival 2016


Monica var ikke tilstede og oppdatering utgikk dermed.



Seks festivalpass kjøpes inn til styret.
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40/16 Eventuelt


Ingen saker ble tatt opp.

41/16 Valg av hvem som er ansvarlig for livsdialog på neste styremøte.


Neste ordinære styremøte blir 11. oktober. Jonas er da ansvarlig for livsdialogen.

Livsdialog
Jonas var syk. Derfor ledet Anne Grete livsdialogen.
Tema: Begrepet ondskap. Hva er ondskap?
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