Referat styremøte STL Grenland
Sted/dato: Borgestad, Skien, 5. sep 2017 (kl 18.00-20.00)
Tilstede: Hege Andal Hofsten, Arne J. Holte, Erik Andal Hofsten, Vidar Top
Referent: Vidar Top (sekretær)
(1) Godkjent agenda – signert protokoll / referat
Sak 12 diskuteres som del av pkt 6. Sak 11 utsettes til neste styremøte.
(2) Økonomi
De tre medlemmene som ikke har betalt får purring. Nytt fast tidspunkt for
utsendelse av kontingent settes til 15. november med nytt beløp NOK 800,- slik
at beløpet er innbetalt inkl. purring i god ting før årsmøtet.
(3) Evaluering / tilbakeblikk: Ramadan
Markeringen av Ramadan var en god opplevelse. Har vi muligheten til å treffe
muslimske kvinner neste gang dersom vi kommer litt senere?
(4) Evaluering / tilbakeblikk: Besøk den norske kirke
Filosofisk kafé fungerte meget godt. Dette fortsetter vi med og ønsker å
videreutvikle.
(5) Forberedelser neste medlemsmøte
Vi møtes hos Baptistene 3. okt. Opplegget er klart. Tre lokale medlemmer vil
presentere hver sin del, i tillegg et musikalsk innslag. Selve besøket vil foregå i
kirkesalen.
Nykommere og besøkende får anledning til å presentere seg før del 2.
Filosofisk kafé med ”personlig innvielse” eller ”overgangsrite” (dåp) som tema.
Hvordan blir man kristen eller muslim? Erik Andal Hofsten leder an med
anledning for hver enkelt deltager å foreslå og bli enige om felles spørsmål for
kvelden.
(6) Forberedelser møte med biskop Svein Reinertsen
Torsdag 28. sep kl 17.00-18.15; samtale og diskusjon knyttet til trosfrihet, ledet
ved Hege Andal Hofsten. Spørsmål:
Hva tenker biskopen om livssynsåpne seremonier? (Eks en vigsel eller begravelse
der to ulike livssyn er representert, hhv muslimsk imam og kristen prest)
Hvor går grensene for hvor samarbeid er mulig og ikke mulig? (Å arrangere
muslimsk fotballkamp med kvinner, julekor sammen med mormonere,
muslimer deltar i gudstjenesten eks ”Møte med en fremmed” i Arendal).
(7) Forberedelser åpent arrangement i nov
Forslag til operativ arbeidskomité: Vidar, Kristin, Gunn, Mondher?
Lokaler: Hege sjekker om ”Brunosten” er ledig
Eksempler: Oppsigelsen av en katolsk lege, en blogger som dropper hijab.

(8) Nytt medlem valgkomiteen
Forslag foreligger, men endelig vedtak utsettes til neste styremøte.
(9) ”Countering Hate” – nordisk konferanse om hat-ytringer
Referat fra Arne J. Holte som var tilstede som vår representant:
Hva er hatprat? Hvilke former tar dette i samfunnet. Hvilke konsekvenser har
dette? Svar: Alle ytringer som svekker en annens rettigheter, basert på
tilhørighet og ekskludering av andre.
Etikk utgjorde en vesentlig del av temaet. Ytringsfrihet og hvor går grensene.
Hatprat kan forfølges ved dom i rettssalen. Dette innholdet kan med fordel
vurderes som undervisning av ungdom, både i skole, kirke og livssynssamfunn.
Siden vi ble invitert via ordføreren sender Arne referat til henne, og også til STL
nasjonalt. Dette kan være et tema for åpent arrangementet våren 2018. Arne
inviterer henne til å være innleder. Erik kontakter mulig foredragsholder: Yosef
Bartho Asidiq. Hege kontakter Peder Nustad evt annen foredragsholder fra
konferansen for å delta hos oss.
PROGRAM
http://likestiltnorden2017.regjeringen.no/language/en/nordic-hate-speechconference
SE OGSÅ
https://www.regjeringen.no/contentassets/72293ca5195642249029bf6905ff0
8be/hatefulleytringer_web.pdf
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