Årsmelding 2017
Hovedtrekk
2017 har vært et krevende år for DOTL. I juli ble det oppdaget at en tillitsvalgt hadde
misbrukt sin stilling som kasserer til personlige formål. Vedkommende fratrådte etter at
dette ble kjent og ble anmeldt for forholdet. Rettsak i august førte til dom på 7 måneder.
Saken tydeliggjorde behovet for tettere oppfølging av regnskap og bankkonti av mer enn
ett styremedlem. Midlene ble betalt tilbake og saken er opp- og avgjort.
2017 har samtidig vært et år med vekst og utvikling.
•

•

•

•

Etter at koordinator Emilie Ruud sa opp sin stilling for å gå over i annen stilling,
fikk vi etter utlysning 25 søkere. Fra 1. september ble Ingeborg Altern Vedal
ansatt som ny koordinator i 25% stilling. Med sin bakgrunn som journalist og
kommunikator i tillegg til administrativ erfaring, mener styret hun bidrar med
riktig kompetanse for DOTL i denne fasen.
DOTL har gått inn i prosjektsamarbeid med Den norske kirke (Tunsberg
bispedømmeråd) om prosjektet «Hvor er alle sammen?» Prosjektets mål er å
identifisere og mobilisere tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn til øket
synlighet og deltakelse i dialogarbeid. Drammen kommune har også støttet
prosjektet med kr 100.000,- i tillegg til kr. 99.000,- for å utvikle et dialogarbeid
for ungdom.
Ali Faruk Biser ble ansatt i 80% stilling fra1.12 i ett år som prosjektrådgiver med
særlig ansvar for «Hvor er alle sammen?». Han har høyere utdanning i
komparative kulturstudier og er kultur- og dialogaktivist. Stillingen finansieres
hovedsakelig av NAV og gir DOTL en unik kompetanse og mulighet til å utvikle og
utvide dialogarbeidet.
Etter søknad vedtok Drammen bystyre å doble den årlige støtten til DOTL og vi
får fra 2018 kr. 150.000,- til drift.

Medlemmer i DOTL
DOTL hadde 20 medlemsforeninger/menigheter pr 31.12.2017. Fire nye foreninger har
bekreftet at de ønsker å melde seg inn. De vil formelt bli opptatt på årsmøtet. Tre
foreninger/organer har observatørstatus i DOTL.
Tros-/livssynsforening

Kontaktperson(-er)

Adventkirken Mjøndalen

Lasse Stølen

Bahá’í –samfunnet

Arne Kittang

Drammen Baptistmenighet

Kent Remi Westergren

Det tyrkiske trossamfunn

Betul Keklik, Orhan Al og Mustafa Gezen
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DNK Åssiden menighetsråd

Dag Kaspersen og Kirsten Nielsen

DNK Bragernes menighetsråd

Morten Løberg Strand

DNK Fjell menighetsråd

Eilin Ekeland og Yohannes Shanka

DNK Mjøndalen menighetsråd

Marit Micaelsen

DNK Nedre Eiker menighetsråd

Jan-Otto Eek og Monica René Westeng

DNK Strømsgodset menighetsråd

Signe Myklebust og Einar Salvesen

Frelsesarmeen, Drammen korps

Ragnhild Stivi

Hamwatan islamsk og kulturell foreining

Nasim Asadi

Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier
lokallag

Marius Hagen

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige

Patrick Waal og Monica Finnerud

Metodistkirken i Drammen

Martin Vestøl, Anne Grete Spæren Rørvik
og Hanne Thorgersen

Drammen Moské

Amjad Choudry

Resalat Islamsk og Kulturelt Senter

Ali Muradi og Soha Raed

Sri Guru Nanak Niwas Manjor

Harvinder Singh

St. Laurentius (Den romersk katolske
kirke)

Trond Olav Aaring

Drammen Hindu Kulturforening

Kobal Visvalingam

Observatørstatus
En verden i dialog

Pinar Soyiggit

Kulturverksted Akantus

Zoja Sperstad

Prosten i Den norske kirke i Drammen

Kjell Ivar Berger

Nye medlemmer fra 2018
Minhaj Ul Quran Buskerud

Zubair Qayum

Det islamske fellesskap Bosnia og
Herzegovina

Dervis Vareslija

DNK Tangen menighetsråd

Marit Skaar Skogesal

DNK Strømsø menighetsråd

Karoline Faber

Styre og styrearbeid
Styret ble valgt på årsmøtet i februar og konstituerte seg i mars.
•
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Følgende medlemmer ble valgt for to år i 2016 og sto derfor ikke på valg i 2017:
1. Monica Finnerud, Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige

•

•
•
•

•

2. Betul Keklik, Det Tyrkiske Trossamfunn
3. Kasserer Jonas Muhammad, Drammen moské (fratrådte 7.7.2017)
4. Nestleder Kobal Visvalingam, Drammen Hindu Kultursenter
5. Sina Abdollahi, Baha´i samfunnet (fratrådte 21.7.2017)
Følgende medlemmer ble valgt for perioden 2017-18
6. Jan-Otto Eek, DNK Nedre Eiker (også 2015-16)
7. Torkild Balog, Human-Etisk forbund
8. Lasse Stølen, Mjøndalen syvendedags adventistkirke
9. Leder Ivar Flaten, DNK Fjell
Etter Jonas Muhammads fratreden, fikk Kobal Visvalingam ansvar som kasserer
og Lasse Stølen som nestleder.
Det ble gjennomført 10 møter der 92 saker ble behandlet.
Regnskap for 2016 måtte utarbeides på nytt etter at underslag ble kjent.
Regnskapet som ble lagt fram til årsmøtet 2017 var ikke korrekt – og heller ikke
revidert. Styret har utarbeidet regnskapet gjennom å etablere nytt system.
Regnskapet 2016 er revidert og legges fram for årsmøtet 2018 sammen med
regnskap for 2017.
Gjennom ansettelse av ny koordinator og prosjektsamarbeid med Den norske
kirke har styret intensivert kontaktarbeidet med medlemmer og andre tros- og
livssynssamfunn. Vi har hatt møter med mange trossamfunn og laget korte videopresentasjoner og artikler samt samlet informasjon til presentasjon på nett.

Følgende tiltak ble iverksatt for å unngå underslag i framtiden:
•
•
•

Nå har minst to personer tilgang til bankkonto: kasserer og styreleder
Disse to har signeringsrett sammen.
Revisjonsberetning skal alltid legges fram for årsmøtet.

Valgkomité
Følgende ble valgt på årsmøtet:
•
•

Sissel Bjørnsen (Human-Etisk Forbund) – leder
Kent Remi Westergren (Drammen Baptistmenighet)

Styret utpekte senere:
•

Orhan Al (Det Tyrkiske Trossamfunn)

Arrangementer
Egne arrangement
Det ble holdt tre åpne møter, årsmøte og et kontaktmøte. De åpne møtene ble holdt i ulike
medlemmenes lokaler og det aktuelle vertskapet innledet møtet med å fortelle om sitt
samfunn. Vertskapet sto for serveringen – dermed får vi også muligheten til å lære om
hverandres matkultur.
•
•
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Årsmøtet ble holdt i Metodistkirken 21.2 og kontaktmøtet 27.4 i Åssiden kirke.
De åpne møtene var:
o 21.2. før årsmøtet i Metodistkirken
o 27.9. «Sammen for fred» i Fjell kirke med måltid, miniseminar og fredskonsert
med lesninger og deltakelse fra 8 ulike trossamfunn.
o 14.11. temamøte om ny lov for trossamfunn i Adventkirken i Mjøndalen

Det er utfordrende å mobilisere medlemmer og andre interesserte slik at møtene blir godt
besøkt. Det er grunn til å se nærmere på opplegg, markedsføring/mobilisering og temaer.
Styret har i sin evaluering foreslått å satse på en stor, felles fredsmarkering på høsten, se
handlingsplan for 2018 for informasjon om dette.

Samarbeidsarrangement
DOTL støtter Gjestebud og Drammen Sacred Music Festival og deltar i styrearbeid og
gjennomføring. Kobal Visvalingam satt i styret for Gjestebud og Monica Finnerud i
festivalstyret. DOTL deltok i 2017, men uten spesiell synlighet og egne bidrag. Styret
vurderer hvordan DOTL kan bidra til mer dialog og større synlighet av tros- og
livssynsdimensjonen i disse store og viktige arrangementene.

Synlighet og markedsføring
Ny koordinator startet arbeidet med nytt mobiltilpasset nettsted. Nettstedet skal videreutvikles
i 2018.
Styret ønsker å styrke synligheten til DOTL og vil bidra til å formidle mer og bedre
informasjon om medlemmer (og andre tros- og livssynssamfunn). Derfor satte vi i gang
prosjektet «Hvor er alle sammen?» høsten 2017. Vi har gjennomført noen besøk, og
prosjektet vi fortsette i 2018.
Koordinator har utviklet skjema og metoder for bedre og mer tilgjengelig informasjon på
nettstedet, og dette til bli tilgjengelig i 2018:
•
•
•
•

Nøkkeltall og informasjon om foreningens formål og arbeid
Kontaktpersoner med telefon og epost
Intervju og reportasje om virksomheten
Kort videopresentasjon

Finansiering gjennom prosjektmidler fra Kulturdepartementet og Drammen kommune har
muliggjort denne satsingen. Styret vil i 2018 søke nye muligheter for prosjektsamarbeid og finansiering som muliggjør videreføring.

Samarbeidspartnere
STL
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en nasjonal paraplyorganisasjon
for lokale dialoggrupper som DOTL. Vi får årlige tilskudd til drift og prosjekter. Vi har et
nært samarbeid som blant annet har resultert i et forskningsprosjekt for kartlegging av
tros- og livssynsmangfold gjennomført av KIFO. Resultatene legges fram i en rapport i
februar 2018 og har stor overføringsverdi for andre byer som jobber for dialog og
samhandling mellom tros- og livssynssamfunn.

Drammen kommune
Drammen kommune har støttet DOTL med årlige driftsmidler og kontorplass. Fra 2018
økes tilskudd 100 prosent til kr. 150.000,- Kommunen har også gitt ekstra
prosjektmidler til DOTL i 2017 for arbeid som skal utføres i 2017-18

Tunsberg bispedømme
Den norske kirke søkte midler til kartlegging og mobilisering av ressurser på
dialogfeltet. Søknaden ble skrevet av Ivar Flaten som er dialogprest og i gang med å
etablere Kirkelig dialogsenter Drammen. Senteret er en videreføring av Fjell kirkes
arbeid med dialog og blir Tunsberg bispedømmes dialogsenter. Det har, av åpenbare
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grunner, vært en tett forbindelse mellom DOTL og Den norske kirke gjennom Ivar
Flatens arbeidsinnsats. Prosjektsamarbeidet videreføres gjennom 2018.

Konklusjon – arbeidet sett i forhold til årsplanen for 2017
Det har vært et krevende år for DOTL med opprydding etter økonomisk utroskap og
arbeid med å finne og ansette en ny koordinator etter at Emilie gikk over i ny stilling.
Ønsket om å øke synlighet og bidra til mer aktivitet har vi gjort gjennom
prosjektsamarbeid med Tunsberg bispedømme, Drammen kommune og STL i prosjektet
«Hvor er alle sammen?».
Det årlige kontaktmøtet med DOTLs medlemmer fikk fram mange gode innspill på tross
av svakt frammøte. Kontakt og informasjonsarbeidet som er igangsatt håper vi kan føre
til en større bevissthet om verdi og betydning av dialogarbeidet.
Fredskonserten var svært vellykket og vi satser på «Sammen for fred» i året som
kommer – og videre som en årlig markering der vi håper alle medlemmer bidrar til å
synliggjøre DOTL.
Drammen kommune har besluttet å øke det årlige driftstilskuddet til 150.000,- Vi er
svært takknemlige for at kommunen ser verdien av vårt arbeid.
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