
 

	

	

	

VELKOMMEN!	-		TIL		

STYREMØTE	STL	GRENLAND	03.09.19.	
TID	OG	STED:	HUMAN-ETISK	FORBUNDS	KONTOR,	HOLBERGSGATE	5,	SKIEN	KL	18:00	–	20:30.	
MØTEPLAN:	

1. VELKOMMEN!  
Styret erklærer seg beslutningsdyktig. 
 

2. REFERATER. 
Gjennomgang og signering av protokoll fra styremøte 07.05.19. 
 

3. ØKONOMI. 
Status konto. Tildeling IMDI-midler. Status ekstra midler fra STL sentralt. 
 

4. OPPFØLGING EVALUERING MARKERING «TRYGG-I-BØNN» VED SKIEN 
MOSKÉ. 
-Oppsummering fellesmarkering av Ramadan i juni. 
-Spontanmarkering ved moskéen 11.august. 
 

5. GJENNOMGANG OG OPPDATERING ÅRSPLAN 2019. 
Mål og motivasjon for videre arbeid STLG. 
Gjestebud. Filads framtid.  
 

6. OPPDATERINGER. 
Årskonferanse STL i Oslo 28. -29. november. 
Humanistisk uke i regi av Human-Etisk Forbund. 
 

7. EVENTUELT. 
 

 
Og,- gi svært gjerne beskjed om hvilken vara som kommer om du selv er forhindret. 

Siljan 29.08.19, 
Main S.H. 
-koordinator –  



	

REFERAT,		
STYREMØTE	STL	GRENLAND	03.09.19.	
TID	OG	STED:	HEF-KONTORET,	HOLBERGSGATE	5,	KL	18:00	–	20:30.	

	
TILSTEDE:	Hege	Andal	Hofsten,	Ole	Holmen,	Vidar	Top,	Erik	Hofsten,	Mondher	Jeridi,	Finn	Bjarne	
Nielsen,	Main	Stensholt	Holte.	
FORFALL:	Ingen.	

1. VELKOMMEN. 
Vedtak: Styret er beslutningsdyktig. 

2. REFERATER. 
Vedtak: Referater gjennomgått, godkjent og signert uten kommentarer. 

3. ØKONOMI. 
Orienteringssaker: -Status konto kr 126.071,10-. 
Herav 75.000,- tildelt fra STL sentralt, kr 30.000,- fra Skien kommunes IMDI-midler. 
Søknad om ekstra tilskudd fra STL sentralt om 25.000,- ekstra ikke sendt da 
handlingsplanen ikke dokumenterer behov for dette. 
Vedtak: Koordinator følger opp søknad sendt i våres om IMDI-midler fra Porsgrunn 
kommune. 

4. EVALUERING MARKERING «TRYGG-I-BØNN» VED SKIEN MOSKÈ: 
Apell fra Vidar Bergsland kom ikke med pga kommunikasjonssvikt mellom moskéen og 
STLG. Dette kan henge sammen med svært kort forberedelsestid. Ved framtidige 
fellesarrangementer må vi ha tettere dialog rundt program og ansvar. 
Vedtak: Ole Holmen tilbakemelder konklusjonen til Vidar. 

Oppsummering fellesmarkering Ramadan juni: 
Kun tre representanter møtte fra Samarbeidsrådet. Ordfører i Porsgrunn var påmeldt, 
men kom ikke. Varaordfører i Skien møtte. Moskéen var forberedt på og hadde håpet på 
bredere oppslutning. Sviktende deltakelse kan delvis skyldes at arrangementet var en 
sen sommer-lørdags-kveld, eller at STLG ikke hadde klar nok presentasjon av hvorfor 
dette er et viktig møtested. 

Spontanmarkering ved moskéen 11. august. 
Over 100 «grenlendere» møtte. Aksjon initiert av lokal politiker, formidlet på Facebook 
tre timer før arrangement. Bredt frammøte av politikere. Koordinator STL fikk info om 
arrangementet en drøy halvtime før start via politisk kontakt, og rakk bare sende sms til 
styremedlemmene før oppmøte. Filmsnutt tatt av redaktør i TA har blomstret på sosiale 
medier. 

Moskeéen har planer om en eller fler åpne dager. STLG støtter planen.  

5. GJENNOMGANG OG OPPDATERING ÅRSPLAN 2019. 
Styreleder hadde en tankevekkende og handlingsrettet innledning angående 
religionsdialog, mål og motivasjon for STLG. Midler fra STL sentralt vil forsvinne om 
aktiviteten ikke defineres og målrettes tydeligere. 
 



 

 

Årsplan ble oppdatert basert på diskusjon rundt styreleders innledning. Årsplan vedlagt. 
Spørsmål: Er vi gode på ord og ideer, men for dårlige til å konkludere og vedta? 
Vedak A: Medlemsmøtene skal være STLGs kjerneaktivitet. Fokus på møtene skal være  
tema som også kan gi dialogen temperatur og engasjement, med hovedmål å lytte for å 
forstå. STLG skal i hovedsak være medspiller i etablerte aktiviteter. Ved større prosjekter 
inngår en representant fra styret eller koordinator som bindeledd for å sikre at det ikke 
oppstår svikt i kommunikasjon rundt ansvarsfordeling og gjennomføring. 
Vedtak B: FILAD endres i samråd med moskéen fra tre til en aktivitet pr halvår, jfr. 
vedlegg. 
Vedtak C:Gjestebud utsettes på ubestemt tid. 
Vedtak D: Styreleder sender sin gullkantede definisjon på dialog-begrepet til samtlige 
styremedlemmer. Hver medlem forplikter seg til å formulere son tolkning av hva dette 
innebærer i praksis for STLG. 
Vedtak E: Styremøte 5. november blir kurs i dialog, jfr styreleders innledning i dag. 
Sted Skien Moské. Styreleder og koordinator ansvarlige for å skaffe kursleder. 

6. OPPDATERINGER. 
-Vedtak i forrige styremøte om å lage undervisningsopplegg med tanke på presentasjon 
av STLG i skoleverket lokalt er lagt på vent. 
-Det samme gjelder ny informasjonsbrosjyre. 
-Koordinator har ikke sjekket med nestleder om honorarutbetalinger kan foretas av ham. 
 
Deltakelse på sentral årskonferanse i noevember er ønskelig, men vanskelig for mange 
da denne er lagt til ukedager da folk er på jobb. Styreleder bør skissere føringer for 
hvordan STLG kan tenkes å bli representert. 

Orientering og invitasjon: 
STLG inviteres spesielt til arrangent under Humanistisk Uke på kafé «Sitt Ned» ,  
17. september kl 18;00. Tema er dødsriter i ulike religioner, livssyn og kulturer. 

 

7. EVENTUELT. 
Ingen saker kommet opp. 
 

 

 

Siljan, 03.09.19, 

 

Main S.H. 
- koordinator- 


