
Velkommen til styremøte i STL Grenland 
  
Dato / tid: Tirsdag 4. sep kl 18.00-23.00 
Sted: Skien Moske. 
  
Foreslåtte saker: 

1. Velkommen ved styreleder / valg av referent - 5 min 
2. Signering av protokoll fra forrige styremøte - 5 min 
3. Styret erklærer seg selv beslutningsdyktig - 5 min 
4. Gjennomgang av saker fra siste referat tir 18. apr 2018 - 10 min 
5. Status økonomi ved styreleder: a) Beholdning på konto, b) utetalte 

kontingenter - 10 min 
6. Spesifisering avtale ny STL koordinator (se nevnte pkt i referat tir 13. mars 

2018) - 20 min 
7. Årsplan 2019 – se online kalender. Medlemmer som ikke har hatt besøk 

p.t.:  
o Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo Orthodokses Kirken i Grenland 
o Hva gjør vi når alle er besøkt? - 10 min 

8. Evaluering siste medlemsmøte / markering av Ramadan (5. juni 2018) - 10 
min 

9. Forberedelser neste medlemsmøte i Unitarforbundet tir 2. okt inkl 
filosofikafé (forslag tema: "Ekteskapet") - 10 min 

10. Forberedelser åpent arrangement tir 6. nov - 20 min 
11. Forberedelser STL Nasjonale møter / årsmøte m.m. / oppdatering av 

informasjon og epost henvendelser - 20 min 
12. Eventuelt (eks hvordan organiserer vi oss for fremtiden, hva vil vi, hvilke 

mål spesifiserer vi?) - resterende tid 

Innspill mht struktur: 
 Vi står i fare for å ha et unødvendig formelt styremøte i en fase der vi muligens aller 
mest trenger å være frie i formen og kreative. Kanskje vi kunne vektlegge å raskt 
behandle nødvendige saker, slik at dette ikke opptar majoriteten av tiden vi har 
sammen..? 
  
Innmelding av øvrige saker har frist tirsdag 28. aug, dvs i morgen. Gi også beskjed til 
undertegnede hvilken vara som stiller på dine vegne dersom du selv ikke kan delta.  
Vel møtt! 
 
  
På vegne av sekretariatet 
Vidar Top 
tlf 98298854 | vidartop@gmail.com 
  
  

	

	

	

	

	

	



REFERAT	
STYREMØTE	STL	GRENLAND	04.09.18,	SKIEN	MOSKÉ.	

TIL	STEDE:	
Hege	Andal	Hofsten,	Mondher	Jeridi,	Arvid	Top,	Kristin	Kvisla,	Gunn	Gjelstad,	Erik	Andal	Hofsten,	
Emina	Jeridi,	Zakiya	Wardy,	Yousra	Rochdi,	Larin	Hnana,	Main	Stensholt	Holte.	
	

1. VELKOMMEN	VED	STYRELEDER	
Vedtak:	Main	valgt	som	referent.	
	

2. SIGNERING	AV	PROTOKOLL	FRA	STYREMØTE	15.05.18.	
Vedtak:	Referat	gjennomgått,	godkjent	og	signert.	
	

3. STYRET	ERLKLÆRER	SEG	BELUTNINGSDYKTIG.	
Vedtak:	Styret	er	fulltallig	og	beslutningsdyktig.	
	

4. GJENNOMGANG	AV	REFERAT.	
Dato	i	innkalling	er	feil.	Referat	gjelder	medlemsmøte	03.04.18.	
Vedtak:	Referatet	gjennomgått	og	godkjent	av	styret	tidligere.	
	

5. STATUS	ØKONOMI.	
Orienteringssak:	Økonomien	er	svært	god.	Saldo	på	konto	er	pr	dato	kr	142.474,-		
herav	kr	60.000,-	tildelt	fra	STL	sentralt	til	drift	2018.		
Innbetalt	kontingenter	i	2018	er	Unitarforbundet	med	kr	800,-	og	Jesu	Kristi	Kirke	av	Siste	
Dagers	Hellige	med	kr	1000,-	
Vedtak:	Main	kontakter	avgått	økonomiansvarlig	Arne	Holte	for	oppklaring	av	rutiner	rundt	
innbetaling	av	kontingenter.	
	

6. SPSIFISERING	AV	AVTALE	MED	KOORDINATOR	STL	GRENLAND.	
Nestleder	og	tidligere	sekretær	Vidar	Top	har	best	oversikt	over	administrative	rutiner,	men	
meldte	forfall	til	møtet	pga	jobbreise.	
Vedtak:	Styret	delegerer	ansvaret	for	snarlig	utforming	og	inngåelse	av	kontrakt	til	en	
arbeidsgruppe	bestående	av	Hege	Andal	Hofsten,	Vidar	Top	og	Main	Stensholt	Holte.	
Hege	er	ansvarlig	for	innkalling	til	møte.	
	

7. ÅRSPLAN	2018	/	2019.	
Unitarene	har	bedt	om	endring	av	dato	for	medlemsmøte	hos	egen	organisasjon.	
Medlemsmøte	2.	oktober	overtas	av	Den	evangelisk	lutherske	frikirken	i	Skien.	
Medlemsmøte	4.	desember	legges	til	Unitarforbundet.	
Vedtak:	Main	tar	kontakt	med	Unitarforbundet	for	å	sjekke	at	dato	passer.	
Kontakter	alternativt	den	eritreiske	menigheten	om	de	ønsker	være	arrangører	på	aktuell	
dato.	
	

8. EVALUERING	AV	MEDLEMSMØTE,	MARKERING	AV	RAMADAN	05.06.18	I	SKIEN	MOSKÉ.	
Samtlige	av	deltakerne	fra	STL	refererer	til	en	verdig	og	vakker	opplevelse.	Vi	ble	mottatt	og	
ivaretatt	på	beste	måte,	fikk	overvære	og	oversatt	tekster	i	ritualene,	samt	talen	fra	imamen	
fra	Jerusalem.	Felles	festmåltid	etterpå	gav	rom	for	rause	samtaler	og	god	dialog.	
En	særlig	takk	til	Mondher	og	jentene	som	hadde	lagt	alt	så	godt	til	rette!	



	
	
	

9. FORBEREDELSE	NESTE	MEDLEMSMØTE.	
Se	punkt	7,	Årsplan	2018	/	19,	møtet	flyttet	til	Frikirken.	
Vedtak:	Forslag	om	tema	«Ekteskapet»		er	endret	til	«Samliv».	

	

10. FORBEREDELSE	TIL	ÅPENT	ARRANGEMENT.	
Hege	og	Main	orienterte	om	framdriften	av	den	store	ungdomskonferansen	med	
hovedoverskrift	«Utenforskap	og	inkludering»	i	samarbeid	med	Skien	kommune	i	Ibsenhuset	
28.	november.	
Vedtak:	Åpent	arrangement	6.	november	strykes	fra	kalenderen.	Styret	prioriterer	
ungdomskonferansen	28.	november.	
	
	

11. FORBEREDELSE	NASJONALE	MØTER	OG	OPPDATERINGER.	
Styret	i	STL	ønsker	å	tilby	unge	kvinner	fra	Skien	moské	å	delta	på	STL	sentralt	sitt	
arrangement	«Ung	Dialog»	i	Oslo	20.-	21.	10.18.	Kostnader	dekkes	av	STL	sentralt.	
Fire	unge	kvinner	ønsker	å	delta.		
Vedtak:	Main	melder	dem	på	konferansen.	Om	ikke	STL	sentralt	dekker	reise	og	opphold	for	
alle	fire,	dekkes	resten	av	STL	Grenland.	
	

12. EVENTUELT	/	VEGEN	VIDERE.	
Styret	opplever	å	ha	etablert	en	konstruktiv	dialog	med	Skien	kommune.	
I	første	omgang	ved	at	ordfører	stod	for	invitasjoner	til	etablering	av	samarbeidsrådet,	nå	i	
prosessen	med	felles	planlegging	og	gjennomføring	av	den	den	store	ungdomskonferansen	i	
november.		Styret	opplever	likevel	å	ikke	ha	etablert	en	klar	plattform	for	videre	arbeid.	
Vedtak:	Styret	ønsker	erfaringsbasert	veiledning	for	å	stake	ut	kursen	videre.	Main	kontakter	
STL	i	Drammen	for	å	planlegge	et	arbeidsmøte.	Vi	ønsker	primært	Ivar	Flaaten	som	veileder	
og	inspirator.	Aktuelle	datoer	er	lørdag	20.	oktober	i	Drammen,	alternativt	23.	oktober	eller	
13.	november	på	ettermiddagstid	i	Skien.	
	
	
Siljan,	05.09.18,	
	
Main	Stensholt	Holte	
			referent	
	
	


