Referat DOTL årsmøte 2019

Referat årsmøte DOTL 2019
Tid: Tirsdag 12. mars, møte fra kl 19. Årsmøte: 19:30-21
Sted: Baptistkirken i Drammen
Tilstede: 15 av 24 medlemmer var representert. I tillegg var ett nytt medlem, DOTLs koordinator,
observatører og ekstrarepresentanter fra flere av medlemmene tilstede.
Frammøtte medlemmer med stemmerett:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adventkirken Mjøndalen
Bahá’í –samfunnet
Det tyrkiske trossamfunn
DNK Bragernes menighet
DNK Fjell menighet
DNK Nedre Eiker menighet
DNK Strømsgodset menighet
DNK Tangen menighet
DNK Åssiden menighet

10. Drammen Baptistmenighet
11. Drammen Hindu Kulturforening
12. Human-Etisk Forbund,
Drammen og Lier lokallag
13. Metodistkirken i Drammen
14. Resalat Islamsk og Kulturelt Senter
15. St. Laurentius
(Den romersk katolske kirke).

Årsmøtedokumentene var publisert på vårt nettsted på forhånd og ble også delt ut på møtet.
Før årsmøtet startet ønsket vert Niels Fredrik Skarre og styreleder Ivar Flaten velkommen, og fortalte
litt fra året som har gått. Skarre, Anne Sender og Kai Erik Westergaard arbeider i Samarbeidsrådet for
tro og livssyn (STL) og fortalte om STLs historie og arbeid – spesielt om kurs og andre prosjekter. Se
vårt nettsted for mer informasjon.

1/19 Valg av ordstyrer og referent
Forslag til ordstyrer: Ivar Flaten (styreleder)
Forslag til referent: Ingeborg Altern Vedal (koordinator)
Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

2/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
To bemerkninger:
•
•

Regnskapet publisert på nett var fullstendig, mens det som ble delt ut manglet balansen.
Saksliste publisert på nett manglet en sak: Fastsettelse av kontingent. På lysbildet
(PowerPoint) hadde sak 3 og 4 byttet plass.
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

3/19 Opptak av nytt medlem
Ett tidligere medlem ønsket å melde seg inn igjen og ble ønsket velkommen med applaus. The Islamic
Culture Society Buskerud og Vestfold var med og stiftet DOTL i 2008. Styreleder Nasim Javeed
fortalte om menigheten der norsk er hovedspråket og presenterte imam Hamid Rauf. Rauf er fra Oslo
og har arbeidet i Kristiansand, der han var med I DOTLs søsterorganisasjon FTL.
Vedtak: The Islamic Culture Society Buskerud og Vestfold ble tatt opp som medlem.

1

Referat DOTL årsmøte 2019

4/19 Årsmelding 2018
Årsmeldingen kunne lastes ned og leses før årsmøtet. Styreleder Ivar Flaten la fram høydepunkter fra
årsmeldingen med hjelp av lysbilder. Presentasjonen ligger på vårt nettsted.
Observatør fra KrF, Berzat Ihtimani, takket DOTL for innsatsen og for bidraget til at Drammen er en
god, internasjonal by å bo i.
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes.

5/19 Regnskap 2018
Styreleder Ivar Flaten la fram regnskapet. Det er satt opp annerledes enn mange er vant med, men
revisor har gått gjennom det og hans revisjonsberetning viser at det er tilfredsstillende ført.
Det ble påpekt at det er en differanse på ca 900 kr i egenkapitalen ifølge balansen vs.
revisjonsberetningen.
Det ble kommentert at det ser ut til at pengene går til arbeidet og at DOTL drives nøkternt uten
honorar eller andre godtgjørelser til styremedlemmene.
Vedtak: Regnskapet 2018 godkjennes med merknad om feil i revisjonsberetning vs balanse. Riktig
regnskap forelegges for styret neste møte.

6/19 Handlingsplan 2019
Handlingsplanen kunne lastes ned og leses før årsmøtet. Styreleder Ivar Flaten la fram høydepunkter
fra planen med hjelp av lysbilder. Presentasjonen ligger på vårt nettsted.
Planen ble tatt godt imot. Med kort vei mellom de ulike menighetene i sentrum på begge sider av
elva burde det ligge godt til rette for å gå fra kirke til moské til kirke til moské. De ulike vertene kan
ha stempel e.l. for å stadfeste besøket.
Medlemmene ble bedt om å motivere egne ungdommer til å bli med i Sammen for Norge.
Anne Grete Spæren Rørvik i Metodistkirken fortalte om et prosjekt hun har vært med på, publisert på
religioner.no. Representanter for ulike religioner har svart på spørsmål skriftlig og i video.
Ali Muradi og Soha Rahed fra Resalat (RIKS) fortalte om menighetens fortvilte jakt på lokaler og var
veldig glade for at DOTL nå tar tak i dette.
Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

7/19 Budsjett 2018
Styreleder Ivar Flaten la fram budsjettet for 2019. Endringer etter at budsjettet ble laget: Vi har fått
50.000 i prosjektmidler fra STL. Vi jobber opp mot kommunen (politikere og byråkrater) for å gjøre
ekstratilskuddet vi fikk i fjor permanent slik at det årlige tilskuddet fra Drammen kommune blir på
150.000.
Vi har som mål å gå i null, dvs. at tilskuddene vi får skal brukes til arbeid og ikke «bli stående på bok».
Økt tilskudd betyr økt arbeid (og lønn/frikjøp).
Når tilskuddet fra Drammen kommune er avklart skal et revidert budsjett, med noter om justeringen,
bli forelagt og vedtatt av styret.
Se også sak 8 om kontingent under.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt under forutsetning av at revidert budsjett forelegges
styret.
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8/19 Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår at kontingenten holdes på 1.000 kr.
Vedtak: Kontingentstørrelsen ble enstemmig vedtatt.

9/19 Valg
Valgkomiteen bestod av Sissel Bjørnsen (Human-Etisk Forbund), Kent Remi Westergren
(Baptistkirken) og Aysegul Kømurcu (Det Tyrkiske Trossamfunn).
Valgkomiteens innstilling:
Ivar Flaten

Fjell kirke DNK

på valg, foreslås gjenvalgt

Lasse Stølen

Adventkirken, Mjøndalen

på valg, foreslås gjenvalgt

Sissel Bjørnsen

HEF, Drammen og Lier

ny

Hanne Torgersen

Metodistkirken

ny

Kobal Visvalingam

Drammen Hindu Kultursenter ikke på valg

Trond Olav Åring

St. Laurentius

ikke på valg

Mustafa Gezen

Det Tyrkiske Trossamfunn

ikke på valg

Sufian Sawar

Drammen moské

ikke på valg

Niels Fredrik Skarre Baptistkirken

ikke på valg

Revisor
Dag Arne Roum

Valgkomité
•
•
•

Martin Vestøl, Metodistkirken i Drammen
Aysegul Kumørcu, Det tyrkiske trossamfunn
Amjad Farooq Choudhry, Drammen moské

Vedtak: Kandidatene ble enstemmig valgt.
Styremedlemmene Jan-Otto Eek og Torkild Balog ble takket for sin innsats i styret. Jan-Otto Eek har
vært med fra starten og betydd mye for DOTLs arbeid og utvikling.
DOTL takker Drammen baptistmenighet for at vi fikk låne lokaler og for hyggelig servering samt
omvisning i kirken.
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