Referat fra styremøte 13.04.2016
Sted: Sri Guru Nanak Niwas, Nøsteveien 78, 3400 Lier
Tidspunkt: 18.00 – 18.30
Tilstede: Anne Grete Spæren Rørvik, Marius Hagen, Ragnhild Stivi, Jan-Otto Eek og Monica
Finnerud.
Forfall: Betul Keklik, Sina Abdollahi., Kobal Visvalingam og Jonas Muhammad.
Møteleder: Anne Grete Spæren Rørvik
Referent: Emilie Ruud

Referat
17/16 Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat ble godkjent.
18/16 Orienteringer


DOTL har årlig pleid å ha møte med Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv. Dette
ble ikke gjennomført i 2015. Emilie har hørt med komiteen for muligheten til å
fortsette med årlige møter. Komiteen foreslår å møte styret 6. september. Emilie svarer
når styret har bekreftet at det passer.



Emilie har sendt inn rapport for bruk av tildelte midler fra STL for 2015.

19/16 Samarbeidet med Rådmannens kontor
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De neste møtene holdes 14. april og 9. mai. Det er få påmeldte til det førstkommende
møtet, men det gjennomføres likevel.

20/16 Drammen Sacred Festival 2016


DSF hadde årsmøte 5. april. Monica deltok.



Høstens festival blir mindre enn tidligere år. Den vil være fra onsdag til søndag. Ivar
trekker seg tilbake og vil få en mindre rolle. Det jobbes for å få flere styremedlemmer
som er kompetente i festivaldrift. På sikt vil DSF også få ny leder.



Tidspunkt for styremøter vil bli endret. Dette gjør det lettere å delta for de som har
annen jobb på dagtid.



Som tidligere vil DOTL kjøpe festivalpass til styret.

21/16 Eventuelt


Ragnhild informerte om at DOTL ikke har mottatt midler fra STL og Drammen
kommune enda. I 2015 mottok DOTL midlene fra Drammen kommune i februar og
STL i juni. Anne Grete kontakter Marit Pettersen fra Drammen kommune for å høre
hva som har skjedd.

22/16 Valg av hvem som er ansvarlig for livsdialog på neste styremøte


Neste styremøte er 10. mai. Ragnhild vil da være ansvarlig for tema til livsdialog.
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