
 

	

	

	

VELKOMMEN!	-		TIL		

STYREMØTE	STL	GRENLAND	05.11.19.	
TID	OG	STED:	SKIEN	MOSKÉ	KL	18:00	–	20:30.	
MØTEPLAN:	

1. VELKOMMEN!  
Styret erklærer seg beslutningsdyktig. 
 

2. REFERAT. 
Gjennomgang og signering av protokoll fra styremøte 03.09.19. 
Referat medlemsmøte 01.10.19. 
 

3. ØKONOMI. 
Status konto. Budsjett. 
 

4. EVALUERING GJENNOMFØRING ÅRSPLAN 2019. 
Oppdateringer aktivitet, hvor har vi lyktes best? 
 

5. SKISSE TIL ÅRSPLAN 2020 
Hva, hvorfor og hvordan? 
 

6. MINIKURS I GJENNOMFØRINGSEVNE. 
Vidar deler av sin fagkometanse,- små grep for felles framgang. 
 

7. EVENTUELT. 

DU ER VIKTIG! 
Vær snill å ALLTID bekrefte til Main om du kommer eller ikke har mulighet den aktuelle 
møtedagen, Vi har litt for ofte ventet i spenning: Er vi ikke mange nok på møtet, har ikke 
de som er kommet myndighet til å vedta noe som helst…… 

 

Siljan 24.10.19, 
Main S.H. 
-koordinator –  



	

REFERAT,		
STYREMØTE	STL	GRENLAND	05.11.19.	
TID	OG	STED:	HEF-KONTORET,	HOLBERGSGATE	5,	KL	18:00	–	20:30.	

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

1. VELKOMMEN. 
Vedtak: Styret er beslutningsdyktig. 

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

3. ØKONOMI. 
Status konto kr 114.297,91. 
Orienteringssak: Styret vedtok i fjor å støtte «Kulturkræsj» med kr 10.000,-  
Faktura for innbetaling av beølpet forventes komme snarlig. 
Vedtak: 
VIDAR sjekker alternativer til gaver ifm arrangementer / gjester /vertskap, og følger opp 
frakturaer angående Filad snarest. 
ERIK sjekker snarest kostnader angpående ny informasjonsbrosjyre og begynner føring 
av regnskap som oppdaters til hvert styremøte. 
MAIN leverer bilagene til Erik og kjøper inn boken «Tro på tvers» av Ishaq og Gylver til 
alle styremedlemmene. Leveres ut på neste styremøte. 
STLG har så langt ikke hatt kostnader ved religionsdialogarrangementet med Ishaq og 
Gylver 2. november. Faktura er kommet til Grenland Kirkeakademi. Vår andel av totalen 
settes til kr 5000,- 
MAIN kontakter Kirkeakademiet for betaling av denne i morgen. 

4. EVALUERING GJENNOMFØRING ÅRSPLAN 2019. 
Styret har erfart at opprinnelig plan var for ambisiøs. Justeringer er gjort undervegs, og 
blir retningsgivende for planlegging av 2020. 
Samtidig har representanter for STLG deltatt i en rekke ikke-planlagte aktiviteter, som 
møter med Horten og Larvik kommune for erfaringsdeling, flere arrangementer i og 
markeringer rundt Skien Moské, pressemøter, rådgivning av medlemmer i moskeen, 
samt stadig bygging av kontaktnett til administrative og politiske organer. 
 
5. SKISSE TIL ÅRSPLAN 2020. (Se eget vedlegg.) 
Idedugnad,- hvilke tema er interessante og relevante for flest mulig av 
medlemsorganisasjonene? Forslag: 
-Profetier / dommedag / klimakrise / livssyn? 
-Ekteskap / abort / reservasjonsrett? 
-Sexundervisning i skolen? 
-Religiøse uttrykk i det offentlige rom  / er staten livssynsmessig nøytral? 
 
Vedtak: Årsplan 2020 skal være ferdig utarbeidet og vedtas på neste styremøte. 
Koordinator ansvarlig for oppsett i henhold til drøftinger på møtet. 
 

 



6. MINIKURS I GJENNOMFØRINGSEVNE. 
Interessante tanker og bilder,- «Hvordan komme fra X til Y innen Z?»  
Dvs HVEM gjør HVA innen HVILKEN tidsfrist,- og HVEM følger opp? 
Definere konkrete mål, handlinger og kilder til resultat. 
i det siste ligger både personlige, sosiale og strukturelle krefter. 
Mål STLG: Dialog. Hvordan bedre denne? Jobbe med kontinuitet,- at de samme folka 
kommer på medlemsmøtene,- målet er to personer fra hver organisasjon. 
Vedtak 1: VIDAR setter opp et operativt referat som benyttes til å holde oversikt over 
løpende oppgaver som beluttes gjennomført og fulgt opp av koordinator. 
Vedtak 2: Koordinator og nestleder samarbeider om å kontakte hver av 
medlemsorganisasjonenemed ønske om besøk av to representanter på medlemsmøtene,- 
fortinnsvis de samme hver gang hvis mulig. 

7.EVENTUELT.> 
A:Styret tolker signaler i retning av at Skien moské trenger støtte i en skiftende periode. 
Vedtak: VIDAR tar kontakt for å føle seg fram om de ønsker/trenger noe fra STLG. 
Vidar, Erik og Main kan bidra om ønskelig. 
 
B:Henvendelse fra bystyremedlem i Skien og minoritetskoordinator i Telemark 
Fylkeskommune  Marjan Farah om å oppfordere medlemsorganisasjoner til å vinkle 
gudsthjenester og andre interne arrangementer mot kvinnedagen søndag 8. mars. 
Vedtak: STLG oppfordrer alle sine medlemsorganisasjoner til å ta inn et kvinneperspektiv 
ved arrangementer 8. mars. Koordinator ansvarlig for at oppfordringen når alle. 
 
C: Grenland Kirkeakademi ønsker å planlegge ett felles arrangement pr år. 
Pr dato har de tenkt tema slaveri. 
Vedtak: STLG er klart positive til samarbeid og felles arrangementer ved aktuelle tema. 
Vi tar ikke stilling til tema på nåværende tidspunkt, men ivaretar dialogen videre. 
MAIN ansvarlig for kontakten inntil leder STLG er tilbake etter sykdomsperiode. 

D: VIDAR kontakter Sparebank 1 for tilgang til konto og utbetalinger i leders fravær. 

E: MAIN melder seg på sentral samling 28.-29.11.19 og sender ut invitasjon til 
kontaktperson i hver medlemsorganisasjon snarest. 

F:MAIN kontakter Frelsesarmeen angående rammeprogram 3. desember. 
Presentasjon ca 30 minutter,- filosofisk hjørne 60 minutter, tema  
«Religion i det offentlige rom?». Sjekk med Ole før tema -utsending til 
medlemsorganisasjonene! 

 

 

Siljan, 06.11.19, 

 

Main S.H. 
- koordinator- 


