Referat fra styremøtet 17.10.2017
Tilstede:
Ivar Flaten, DNK Fjell
Kobal Visvalingam, Drammen Hindu kultursenter
Lasse Stølen, Adventkirken Mjøndalen
Jan-Otto Eek, DNK Nedre Eiker
Torkild Balog, HEF, Drammen og Lier lokallag
Monica Finnerud, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Forfall: Betul Keklik, Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn
Referent: Ingeborg Altern Vedal
Sted: DOTL-kontoret i Fabrikkgata
Tid: Tirsdag 17.10 kl 18.00-21.00
Sak 58/17

Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Godkjent. Noen innspill til saksliste, bl.a. feil nummerering, 68 kom to ganger.

Sak 59/17

Referat fra styremøte 22.8
Vedtak: Godkjent.

Sak 60/17

Presentasjon av ny koordinator
Ingeborg Altern Vedal er ansatt som ny koordinator for DOTL i 25% stilling fra 1.9.2017.
Hennes kompetanse og erfaring vil bety en vesentlig styrking av DOTLs arbeid.. Hun
presenteres og trer inn som sekretær for styremøtet.
Vedtak: Koordinator Ingeborg Altern Vedal ønskes velkommen som koordinator.

Sak 61/17

Regnskap/økonomi
Kasserer Kobal orienterer om status for regnskap 2016 og økonomisk status pr
1.9.2017
Vi mangler noen bilag. Styret må gå god for regnskapet slik det foreligger. Regnskapet
skal leveres til revisor.
Kobal delte ut regnskap og bilagsprotokoll. Kolonne post = kontoplan. Noen posteringer
mangler bilagsnummer. Bør kontoutskrifter fungere som bilag til bankomkostninger? Litt
diskusjon om hva som er best måte å føre regnskapet på, når vi bare har Excel
tilgjengelig. Tidligere innkjøpt program er for komplisert.
Kobal møter revisor, presenterer regnskapet slik det er nå og spør om hva som ev. må
endres for å kunne godkjennes. Revisor er Tor Reinhart Jensen, Jan Otto kontakter
ham. Styret signerer på skriv til revisor.
Vedtak: Kobal er i dialog med revisor og forhåpentligvis klar med ny versjon til neste
styremøte.
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Sak 62/17

Signatur
Under den hektiske oppryddingen etter underslagssaken i sommer vedtok styret å gi
signatur til Ivar Flaten og Kobal Visvalingam hver for seg. I normal driftssituasjon er det
ønskelig og hensiktsmessig at leder og nestleder gis signatur samlet.
Kobal er nå kasserer, så ny nestleder Lasse Stølen vil ha signaturrett sammen med Ivar
Flaten så lenge de har funksjonene henholdsvis nestleder og leder.
Vedtak: DOTLs leder og nestleder gis signatur samlet. Signaturretten er knyttet til
funksjon og ikke person.

Sak 63/17

Medlemmer
Etter direkte kontakt med Drammen moské viser det seg at de ikke ønsker å melde seg
ut. Minhaj Ul Quran International Drammen har byttet navn til Minhaj Ul Quran
Buskerud. De ønsker å fastholde sitt medlemskap under det nye navnet.
Vedtak: Drammen Moske og Minhaj Ul Quran Buskerud bekreftes å være medlemmer i
DOTL.

Sak 64/17

Seminar og konsert 28.9
Både seminar, middag og konsert fikk god respons hos deltakerne.
Flott med så mange som kom, spesielt fra Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Hva
skal til for at andre også møter opp? I Bergen er det fullt hus hvert år, hva kan vi lære
av dem? Kan man trekke sitteplasser ved bordene slik at man mikser bedre på tvers?
Dra inn barnekor, barnedans, osv.? Skal dette være det store DOTL-arrangementet
festivaluka? Er hverdag eller helg best?
Konserten er noe vi gjør sammen, vi er ikke publikum. Vi vil lage en ny tradisjon, gjøre
det samme år etter år.
Hvilket lokale er best, lettere med et sentralt sted enn Fjell kirke?
Musikkfestivalen blir sannsynligvis uke 38 eller på våren med Globus. Kan Drammen få
til noe ala Arendalsuka bare at det handler om internasjonal, integrering osv.?
Gjestebudet er i slutten av oktober. November er den beste måneden for lystenning.
Hvordan kan alle føle at de bidrar? Kan f.eks. alle holde en innledning, presentere seg
og sitt livssynssamfunn?
Utfordre: «Det er bedre å tenne lys enn å forbanne mørket.» Hvordan vil dere formidle
dette?
Kan deltakerne lage lys, bake brød, lage mat osv.?
Vedtak: Orientering tatt til etterretning. Vi vil satse på dette som et årlig arrangement. I
desember setter vi av god tid på styremøtet til å planlegge dette. Styret tar ansvar, ikke
sette det ut til en komite.
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Prosjekt «Hvor er alle sammen». Framdrift og planer
STL i Oslo har fått støtte på tilsvarende prosjekt sammen med Kirkelig dialogsenter i
Oslo. Ivar orienterer om planlegging og framdrift. Ingeborg innleder til samtale om
hvordan vi kan gå videre for å få flere medlemmer, knytte kontakt med «alle» tros- og

livssynsforeninger og bidra til bedre service for medlemmer og andre interesserte.
Vi ber alle i styret før møtet svare på følgende undersøkelse:
https://goo.gl/forms/CkrTuQSUotToxfj63
Sakene skulle vært behandlet forrige styremøte, men siden det ikke ble noe av har Ivar
søkt på egen hånd.
Hvor stort vil DOTL satse? Dette utgjør et taktskifte i DOTL. Disse tre sakene, 65, 66 og
67, henger sammen. Møtested Fjell er «utsatt» til neste år.
Skal vi ha en eksistensberettigelse må vi ha et taktskifte. Skal ringene bli større må vi
gjøre dette nå.
Styret skal ikke belastes, prosjektet skal drives av prosjektmidler og ansatte.
Hva er styrets oppgave? Si stopp når det går for fort?
Vi er ikke et kompetansesenter per i dag, men har en intensjon om å bli det.
Vedtak: Styret støtter videre arbeid med realisering av prosjektet «Hvor er alle
sammen».
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Prosjekt «Møtested Fjell»
Det arbeides med et nytt prosjekt for å forsterke Internasjonale Drammen (ID),
prosjektet som sikter på å få 1000 med innvandrerbakgrunn i jobb. Initiativtakerne til ID
står bak (Terje Stykket og Ivar Flaten) og ambisjonen er å få til et tettere samarbeid
mellom kommunens innsats og frivillig sektor (foreninger, trossamfunn etc) for å skape
bedre møteplasser og på ulike måter gjøre tilbudet bedre og mer tilgjengelig for alle.
Det gjennomføres møter, workshops og samtaler for å forankre dette prosjektet.
Prosjektet har utgangspunkt i Kulturkirken Fjell og skal omfatte alle interesserte aktører.
Erfaringene skal komme alle bydeler og andre interesserte nasjonalt og internasjonalt til
gode. Prosjektbeskrivelse og søknad til finansieringskilder skal på plass innen 6-12
måneder.
Planen er å søke Gjensidigestiftelsen neste år.
Vedtak: DOTL avventer videre utvikling i prosjektet og skal holdes orientert.
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Ungdomsdialog
Vi ønsker å starte et nytt prosjekt med dialogarbeid for ungdom (13-19 år) Vi vil etablere
en møteplass for ungdom fra hele byen og omegn, der de lærer prinsippene for god
dialog og blir kjent på tvers. En mulighet er å arrangere seminar kombinert med middag
og delvis styrt samtale, minst fire ganger årlig.
Samarbeidspartnere/mulige partnere:
• Nærmiljøprosjektet Fjell 2020
• Organisasjonen/arrangementet Gjestebud
• Programmet Forandringshuset (KFUK-M)
• Programmet MOT lokalt ved Galterud og Gulskogen
• Kursholder Nansen fredssenter
• Kursholder Drammen Røde Kors, gir kurs i gatemegling
• Ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen
Se prosjektbeskrivelse:
https://www.dropbox.com/s/ag3c3opd9zv2gon/prosjektbeskrivelse.docx?dl=0

Gjestebudet ledes av rektor ved vgs og styreleder er elev ved skolen. Kanskje bruke de
ungdommene som nå er engasjert i Gjestebud?
Fire ganger årlig for mye for ungdom? Kanskje bedre med to? Ungdommer er ofte
travle med skole, jobb, frivillig arbeid etc. Tidlig høst og tidlig etter nyttår. En menighets
ungdomsrepresentanter, eks. 3-4 personer av begge kjønn. Representantene kan så ta
med dialogarbeidet tilbake til sin forsamling og de kan lære det videre der.
Ung dialog på Nansenskolen, er Oslo-basert, men skal være landsdekkende? Har
kontakt med STL.
Gjøres i skolene? KRLE? Dialogpilotene.
Hvem trenger dette mest, hvis hensikten er konfliktdemping: Kanskje ikke de aktive i
foreningene?
Vedtak: Orientering tatt til etterretning. Styret skal få ny orientering neste møte.
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Å leve med tro og livssyn i Norge
STL har fått en ny prosjektmedarbeider som skal utvikle workshopmodeller og en
håndbok for videre bruk av guiden «Å leve med tro og livssyn» som STL ferdigstilte i
desember 2016 og lanserte i vår.
STL vil reise ut i ukene 42-49 for å gi kurs:
• den lokale dialoggruppen med representanter og ledere i tros- og
livssynssamfunnene som er medlem hos dere
• tros- og livssynssamfunn direkte for deres medlemmer
STL ønsker tilbakemelding på hvilke tros- og livssynssamfunn vi tenker kan ha mest
lyst og nytte av en kurset.
Se omtale:
https://www.dropbox.com/s/h8465a2fag7qlu1/STL%20leve%20med%20tro%20og%20li
vssyn.pdf?dl=0
Vedtak: De får to timer til rådighet på det åpne møtet, men Lasse gir en kort
velkomsttale der han forteller om menigheten.
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Neste møte
Neste styremøte er tirsdag 14. november, det etterfølges av et åpent møte. Hvis STL
ikke kan prøver vi å få til samme tema med noen andre.
På nettstedet ligger det en kalender over de neste styremøtene.
http://www.dotl.no/
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Orienteringssaker
• Underslagssaken
• STL og IRN
• Fra medlemmene
• Gjestebud
• Drammen Sacred Music Festival
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning

LIVSDIALOG Tema: Engasjement – hva er det jeg brenner for?
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