Referat styremøte STL Skien
Sted/dato: Borgestad, 13. mar 2018 (kl 18.00-20.30)
Tilstede: Hege M. Andal, Erik Hofsten, Kristin Kvisla, Vidar Top
Referent: Vidar Top (sekretær)
(1) Godkjent agenda – signert protokoll
(2) Status økonomi
To medlemmer har ikke betalt kontingent for 2017.
Driftssøknad innvilget på NOK 60.000,-. Arbeidet med honorert koordinator
igangsettes. Overleveringsmøte gjennomføres innen april måned for å sikre god
overgang i forkant av neste medlemsmøte og åpent arrangement.
I møte med styreleder spesifiseres oppgaver knyttet til økonomifunksjon,
sekretær-arbeid, utadrettet koordinerende kontaktarbeid mot kommune og
medlemmer, synliggjøring og promotering, vedlikehold av kontaktbase og
medlems- og adresseregister, samt organisering og samordning av alle
aktiviteter.
Det utarbeides også en egen oversikt over koordinator-oppgaver og det
stipuleres en timepris som styret tar stilling til i neste styremøte.
En viktig prioritet blir å gå dialog med kommunen om årlig støtte.
(3) Prosjektsøknader
Styreleder og koordinator samarbeider om å spesifisere og dokumentere
prosjektene med tydelige formål i tråd med retningslinjene fra STL nasjonalt.
(4) Oppdatering i Brønnøysundregistrene
Endringer i styret og vedtekter. Dette gjøres av koordinator.
(5) Valg av nestleder
Styret ønsker å velge nestleder. Forslag: Vidar Top. Valg gjennomføres når
styret er fulltallig.
(6) Åpent arrangement (vår)
Ny dato tirsdag 8. mai: Erik, Hege og Main har kontakt med de relevante
personene for kveldens innhold. Det må bookes rom. Både Skien og Porsgrunn
bibliotek er en mulighet.

(7) Åpent arrangement (høst)
#unghverdag skal planlegges i møte mellom styreleder og Frøydis Straume.
Dato tirsdag 6. november fastholdes.
(8) Gjennomgang av ”Årssamling for lokale dialoggrupper”
Hege og Arne var utsendte representanter.
Styreleder orienterte om viktig informasjon som ble utvekslet, slik som f eks
”observatør første år” i stedet for fullt medlemskap, ”Senior STL”, filmfestival,
SacraArt, egenfinansiert studietur, samarbeid med barnehager, utdeling av
dialogpris, middag med fylkesmann og kontaktperson i kommunen, dialog med
hvert eneste politiske parti; ”hvem ivrer for dette?”, ”gjestebud” for politikere og
kirkelige ledere (som katalysator for pressedekning), samarbeid med
arbeidsgivere og ansettelse (”Tusen innvandrere i arbeid innen 2022”), aktivt
arbeid med religionspolitikk (”Skape plattformer for samhandling mellom
kulturer, politikk og næringsliv”), ”min tro-møter”, samtale-kaféer, hel- og
halvdagskonferanser, kurs for minoritetsforeldre med tolk i samarbeid med
FAU og ”student-seminar”.
Det ble også nevnt ulike former for medlemskap som praktiseres samt et
eksempel på medlemsbevis som henges i inngangspartiet hos
medlemsorganisasjon for å skape stolthet og identitet.
Eksempler på: Identifisering av tiltaksplan (år for år) og strategisk arbeid; ”når
vi målene i formålsparagrafen vår?”
(9) Gave til medlem
Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo Orthodokses kirken i Grenland har fått
kirkebygg. Vi gratulerer!
Dato for åpningsgudstjeneste avklares. Styret ønsker å være representert.
(10) Vurdering av medlemsrepresentanter
Styret mener medlemmene med fordel kan finne ”rett person” til å representere
seg på medlemsmøtene – ikke nødvendigvis ”pastor”, men en person som kan
innta en aktiv og stabil rolle.
(11) Vipps
For fremtidig inngangspris for arrangementer inngås avtale om Vipps.
(12) Søknad om underskuddsgaranti
Det skal søkes om underskuddsgaranti i forbindelse med åpne arrangementer.

(13) Forberedelser til neste medlemsmøter
Skien misjonskirke tirsdag 3. april. Invitasjon sendes som vanlig.
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