Referat fra styremøtet 14.11.2017
Tilstede:
Ivar Flaten, DNK Fjell
Kobal Visvalingam, Drammen Hindu kultursenter
Lasse Stølen, Adventkirken Mjøndalen
Jan-Otto Eek, DNK Nedre Eiker
Monica Finnerud, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Forfall:
Betul Keklik, Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn
Torkild Balog, HEF, Drammen og Lier lokallag
Sted: Adventkirken Mjøndalen
Tid: Tirsdag 14.11 kl 18.00-19.00
Sak 72/17

Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Godkjent.

Sak 73/17

Referat fra styremøte 17.10
Vedtak: Godkjent.

Sak 74/17

DOTL som hjelper i konflikter o.l.
Et medlem i Adventkirkene ønsker å arbeide på søndag i stedet for hele fredag, for å
kunne feire sabbat fra solnedgang fredag. Hun er rengjører på en Åssiden skole,
gjennom et byrå. Det er i orden for arbeidsgiver, men vaktmester vil stoppe ordningen.
Kan DOTL bistå og overbevise vaktmester/kommunen om at det er her er
uproblematisk å være fleksible?
Se uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet:
https://www.dropbox.com/s/piwxulevl7pzz3k/Svar%20fra%20ombudet%20%20sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20rett%20til%20fri%20p%C3%A5%20religi%C
3%B8se%20h%C3%B8ytidsd%281%29.pdf?dl=0
DOTL vil gjerne støtte en arbeidstaker som ønsker en tilpasning til sin religiøse praksis.
Vedtak: Lasse sammenfatter saken i et kort brev/notat, styreleder sender det til
kommunen og ber om et avklaringsmøte.

Sak 75/17

Regnskap
Tidligere revisor kunne ikke påta seg oppdraget med å revidere regnskapet for 2016.
Kasserer og koordinator tester ut nytt regnsskapssytem og legger inn 2016-regnskapet
der, og legger fram rapport på styremøtet.
Vi har begynt å bruke Fiken. 2016-regnskapet vil komme i havn til neste møte.
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Vedtak: Vi kjøper årsabonnement på Fiken og sier opp det gamle systemet.
Sak 76/17

Øke årlig tilskudd
Styreleder har søkt Drammen kommune om at det årlige tilskudd til DOTL fra og med
2018 økes til kr. 150.000,- for å gjøre oss i stand til å kunne profesjonalisere og
forsterke arbeidet med dialog og samhandling mellom tros- og livssynsamfunn jf våre
vedtekters formålsparagraf.
Vedtak: Styret støtter søknaden.

Sak 77/17

Prosjekt: Hvor er alle sammen?
Se sak 65/17.
Vi har fått støtte fra Drammen kommune, 100.000 kr. Tidligere har prosjektet fått
200.000 fra Tunsberg bispedømme.
Styreleder og koordinator driver arbeidet. Vi har også fått mulighet til å hyre inn en
prosjektmedarbeider med NAV-støtte, der NAV betaler 75 % av lønnen.
Tilsynsfører i NAV har sagt at hvis styret sier ja, sier NAV ja. Det vil være 3 mnd
prøvetid, og det vil være gjensidig 1 mnd oppsigelse i hele prosjektperioden. NAV
tilbakebetaler hver 3. mnd. Forslag at han ansettes på 80 %. Styreleder må følge
han opp tett.
Vi arbeider nå parallelt med ulike faser i prosjektet:
1. Kartlegging av menigheter/foreninger
a. Liste lover potensielle medlemmer er laget basert på Fylkeskommunens
tildelingsliste og registreringer i Brønnøysund.
b. Listen skal vaskes mot andre kilder (STL, styremedlemmer, foreninger vi
tidligere har kontakter osv.)
c. De foreningene vi mangler kontaktinfo til skal vi bestille fra
Brønnøysundregisteret.
d. Alle foreninger, både potensielle medlemmer og de som ikke ønsker å
være med, skal kontaktes for å at vi skal bygge opp en database. Alle blir
bedt om å svare på et skjema ala det medlemmene her fått.
2. Vi utvikler og designer nye typer sider og innlegg på nettstedet:
a. Liste over menigheter og foreninger i området, medlemmer vises tydelig.
Kommunen o.a. får tilgang på mer informasjon enn tilgjengelig åpent på
nett.
b. Presentasjon av medlemmer, med fakta, video, intervju og reportasje.
c. Presentasjon av andre foreninger/menigheter.
3. Kartlegge og besøke medlemmer, gjøre intervju, lage video etc.
a. Alle medlemmer har fått epost om skjema, halvparten har svart.
b. Vi har gjort intervju og laget video fra Fjell kirke og Drammen moské.
c. Andre medlemmer vil få lignende besøk.
4. Oppsøke potensielle medlemmer.
a. Ringe, få tak i riktig person, presentere DOTL og prosjektet.
b. Første møte, skape tillit.
c. Be dem fylle ut skjemaet, få tak i fakta.
d. Andre møte, lage reportasje.
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Potensielle medlemmer vil bli tilbudt å få en slik presentasjon. Møtene kan skape nye
medlemmer. Vi vil samle inn data om alle.
Vedtak: Vi tilbyr prosjektmedarbeideren stillingen, hvis vi får skriftlig avtale med NAV og
at vi får økt tilskudd fra Drammen kommune. I arbeidet med presentasjonene vil vi
prioritere medlemmene våre.
Sak 78/17

Prosjekt Ungdomsdialog
Se sak 67/17. Vi har fått innvilget 99.000 fra Drammen kommune til prosjektet.
Vi skal lage fire arrangement i løpet av 2018, for ungdom som bor eller går på skole e.l.
i Drammen kommune. Omegn kan også være med. Staben skal i samarbeid med
skoler, politi, idrettsforeninger, kulturelle skolesekken etc utvikle prosjektet. I Sverige
søker ungdom på kurs og får så gå ut i sine skoler og jobbe som dialogarbeidere der.
Vedtak: Staben presentere prosjektet mer detaljert på neste møte.

Sak 79/17

Møtedatoer og tema for 2018
Vi må sette opp en oversikt for 2018.
Annenhver måned har vi tirsdag og torsdag, oddetallsmånedene torsdag og partall
tirsdag. Første i måneden.
11. januar torsdag
13. februar tirsdag ÅRSMØTE, styremøte fra kl 1730. Bragernes
15. mars torsdag
17. april tirsdag KONTAKTMØTE, styremøte fra kl 1730
24. mai torsdag
12. juni tirsdag
Årsmøte 13. februar. Kanskje STL kan komme.
STL vil holde kurs for oss.
Vedtak: Vi bestemmer dato for åpne møter neste måned.

Sak 80/17
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Fredskonserten 2018
Se sak 64/17. På forrige styremøte vedtok vi å gjøre konserten til DOTLs store årlige
arrangement og at styret står ansvarlig for planlegging. Foreslått måned: November.
I planleggingen må vi ta stilling til:
• Når skal konserten være (unngå kræsj med andre store ting og finne mulige
samarbeidsopplegg)
• Hvor skal den være, kirke eller nøytralt rom, Fjell eller sentralt i Drammen?
• Innhold:
o Lage mat, lys o.a. – arbeidsfellesskap?
o Spise sammen, på tvers?
o Sang, musikk, tekstlesing, lystenning
o Presentasjon?
o Innslag, deltakelse med barn, ungdom, voksne?
o ?
o ?

•

•

Mål og målgruppe:
o Hvem skal komme?
o Hva skal de oppleve?
o Hva skal konserten føre til?
Arbeidsfordeling: Hvem i styret tar ansvar for hva, andre ressurspersoner vi
trenger?

.
Saken utsatt til neste møtet.
Sak 81/17

Eventuelt
Ingen saker

Ingeborg Altern Vedal. koordinator
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Ivar Flaten, styreleder

