Referat styremøte STL Skien
Sted/dato: Ulefossvn 2, 9. jan 2018 (kl 18.00-20.30)
Tilstede: Hege M. Andal, Mondher Jeridi, Erik Hofsten, Arne J. Holte, Vidar Top, Chalak
Aziz Kader, Gunn Gjelstad, Kristin Kvisla, Kamal Ganim
Referent: Vidar Top (sekretær)
(1) Godkjent agenda – signert protokoll
(2) Gjennomgang av referat
(3) Om ny trossamfunnslov
Prosessen vedrørende høring og innspill.
(4) Fornyet fokus på identitet og organisering
STL arbeider på tre nivåer: 1) Den teologiske dialogen, 2) den nasjonale
dialogen og 3) den dialogiske praksis. Siste nivå er STL lokalt, og vår rolle –
skape fellesskap og at religiøst mangfold får plass i Skien.
Opprettelse av en arbeidsgruppe vurderes.
Ansettelse av prosjektleder i eksempelvis 25% i rollen som økonomiansvarlig,
sekretær, event-ansvarlig og PR-ansvarlig, operativ stilling tilstede på alle
styremøter for å oppnå kontinuitet. Nødvendig å søke om midler i form av en
prosjektsøknad og en driftssøknad. (Eksempel: STL Bergen får NOK 100.000,fra kommunen hvert år basert på årlig søknad. Samme med Kristiansand og
Stavanger.) Styreleder påtok seg ansvaret for å sende søknad om støtte til drift /
lønn. Som del av dette utarbeidet en prosjektbeskrivelse. Styreleder finner også
ut hvem som er kontaktperson i kommunen.
(5) Kurs for styremedlemmer
Både for et samlet STL Grenland der alle medlemsgrupper og individuelle besøk
i noen av organisasjonene / menighetene. Dette blir en oppgave for det nye
styret å ta fatt på. Må gjennomføres innen juni 2018 da prosjektet går.
(6) Øvrige forberedelser til årsmøte 5. februar
Diskusjon om styrets fremtid. Målet er å få diversivitet og balanse, slik at ikkekristne skal være godt representert.

”På valg”: Human-etisk forbund, Muslimene, Den norske kirke og så øvrige.
Styret vurderer det dithen at representanter både fra Skien Moské og Telemark
islamsk trossamfunn er å foretrekke.
STL sentralt anbefaler at faste medlemmer er Dnk, muslimer og HEF eller en
representativ livssynsorganisasjon. Disse må oppnevnes av sine menigheter
organisasjoner, derfor er de ikke på vanlig valg, men blir oppnevnt.
Alle andre menigheter/organisasjoner har rett til å stille med kandidater til de
øvrige plassene i styret som er på reelt valg annet hvert år. Erfaring viser at dette
går på omgang blant medlemsorganisasjonene. ref Drammen.
Det foreslås at styremedlemmer skal ha personlig vara, uansett alternativ.
Noen styremedlemmer burde være representert på neste nasjonale STL-møte
26-27. februar 2018.
Arne J. Holtes rolle som økonomiansvarlig erstattes tentativt av nytt
styremedlem inntil prosjektstilling er opprettet.
(7) Endringer i styre og styresammensetning
Styret har delte meninger om styrets sammensetning for neste periode.
Følgende alternativer legges frem for valgkomiteen og årsmøtet:
Alternativ 1: Styret reduseres til 5. 3 styremedlemmer er på valg, 2 trer ut.
Alternativ 2: Alle styremedlemmer på valg og styret reduseres til 5 medlemmer.
Alternativ 3: Alle styremedlemmer på valg og styret reduseres til 6 medlemmer.
Årsmøtet bes ta stilling til vedtektsendring i §3c:
Opprinnelig tekst
§3c) Styret velges av årsmøtet og består normalt av syv, men minst fem
medlemmer for å være beslutningsdyktig. Styret konstituerer seg selv med
sekretær og økonomiansvarlig og styremedlemmer. Styret skal ha et religiøst og
livssynsmessig mangfold. Det tilstrebes kjønnsbalanse.
Alternativ 1
Styret velges av årsmøtet og består normalt av seks medlemmer, men minst fire
for å være beslutningsdyktig. Leder velges av årsmøtet, ellers konstituerer
styret seg selv med sekretær, økonomisk ansvarlig og styremedlemmer. Styret
skal representere mangfoldet av trossamfunn og livssyn som fins i Grenland
området. Det tilstrebes kjønnsbalanse.
Styret konstitueres av Årsmøtet og har følgende sammensetning :
Et medlem fra Den norske kirke, som velges på årsmøtet, med personlig vara,
som utpekes av DNK
Et medlem fra Human-Etisk Forbund som velges på årsmøtet, med personlig

vara, som utpekes av HEF
Et medlem fra en islamsk organisasjon, som velges på årsmøtet, med personlig
vara, som utpekes enten fra
Islamsk Forening eller Telemark Islamsk Trossamfunn.
Tre medlemmer med personlig vara, som på årsmøtet velges fritt fra de øvrige
medlemsorganisasjonene.
Valgperioden er to år. Hvert 2 år velges hhv. 1 og 2 medlemmer til styret.
Gjenvalger mulig.
Alternativ 2
§3c) Styret konstitueres av årsmøtet og har følgende sammensetning:
Ett medlem fra Den norske kirke, med personlig vara, som begge utpekes av
Dnk.
Ett medlem fra Human-Etisk Forbund, med personlig vara, som begge utpekes
av HEF.
Ett medlem fra en islamsk organisasjon, med personlig vara, som begge utpekes
blant Islamsk Forening eller Telemark Islamske Trossamfunn.
To medlemmer med personlig vara, som på årsmøtet velges fritt fra
medlemsorganisasjonene. Styremedlem og vara behøver ikke tilhøre samme
organisasjon.
Leder velges av styret ved første styremøte etter årsmøtet.
(8) Besøk av Anne Hege Grung 19. april
Grenland kirkeakademi utfordres til samarbeidsprosjekt, siden vi inviterer oss
selv inn som deltagere. Styreleder tar kontakt med kirkeakademiet.
(9) Økonomi
Regnskap for 2017 ferdigstilles til årsmøte og et budsjett vil bli presentert.
Planene for 2018 er ikke helt klare, så budsjettet blir tentativt, åpent for
endringer basert på hva det nye styret beslutter om veien videre.
(10) Medlemsmøter
I desember hadde STL Grenland et møte hos ”Smiths venner”. Siden Brunstad
Kristelige Menighet Grenland ikke er medlem av STL Grenland ble det diskutert
hvorvidt man i fremtiden også skal besøke de som formelt ikke er registrerte
medlemmer. Styret har besluttet at man på medlemsmøter kun besøker
medlemmer.

Vi skal prøve å unngå en retorikk som er ekskluderende og
fremmedgjørende. Dialog handler blant annet om å møte hverandre med
åpenhet og respekt, uten å nødvendigvis være enige eller måtte bli enige.
(11) Åpent møte 6. mars
På det åpne møtet 6. mars. har vi avtalt følgende:
- Hege (styreleder) har tatt ansvar for å bekrefte "Brunosten".
- Hege har vært i kontakt med Main som vil ta ansvar for PR.
- Hege vil ta kontakt med Peder Nustad på HL- senteret som en av innlederne.
- Arne har en annen kontakt som kan stille hvis Nustad ikke kan komme.
- Arne kjøper inn blomster til foredragsholderne.
- Erik skal lage plan for kvelden, og styrer den.
- Gunn sørger for bevertning.
(12) Foredrag: Book of Mormons musikal
Styret ble orientert om et arrangement i privat regi av Vidar Top.
Under planlegging: Vidar Top (Jesu Kristi Kirke av SDH) vurderer å utfordre
navnebror, Vidar Magnussen (regisør Book of Mormon musikal), til 1,5 times
foredrag ”Mormons bok – vits eller kunst”. Foredraget vil ta for seg en
sammenligning av bergprekenen i Matteus 5-7 og et kapittel i Mormons bok for
å vise hva denne boken egentlig inneholder. Arrangementet har foreløpig
tentativ dato tirsdag 17. april og er åpent og gratis for alle. Sted: Kirkebygget i
Ulefossvn. 2, Skien.
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