REFERAT STYREMØTE 02.06.2020.
TIL STEDE: Emina Jeridi, Yousra Rochdi, Vidar Top, Ole Holmen, Erik Andal Hofsten,
Main Stensholt Holte.
FORFALL: Finn Bjarne Nielsen, Hege Andal Hofsten.
1. REFERATER gjennomgått og signert.
2. ØKONOMI: Erik orienterte om status regnskap. Vidar viste til likviditetsbudsjett under
kontroll. Vi har fått avslag på søknad til Skien kommune på kr 50.000-,
Svar ventes fra Porsgrunn kommune 20.000,- og Sparebankstiftelsen kr 50.000,VEDTAK: God likviditet. Plan gjestebud opprettholdes. fagdag sosial kontroll settes på vent.
3. STATUS PROSJEKTER:
Seremonibygg: Main orienterte om medlemsorganisasjonenes tilbakemeldinger rundt
begravelser, samt status og bakgrunn for prosjektet. STLG er godt profilert i
prosjektbeskrivelsen.
VEDTAK:
FILAD, Vidar innkaller prosjektgruppa til møte medio juni.
Gjestebud: Ole følger opp sentral politiker i Skien. Main skaffer Ole kontaktinfo til Drammen.
Flerkulturelt utvalg: Erik tilbakemelder ang utvalgets markering «Black lives matter».
Emina møter på markeringen i Skien fredag 5. juni kl 14:00.
4. NY PLAN MEDLEMSMØTE OKTOBER:
VEDTAK: Vidar avtaler med Syvendedags Adventskirken at møtet legges der.
Presentasjon av nytt medlem og filosofikafé rundt tema krenkelser, stigmatisering og
ytringsfrihet.
5. REKRUTTERING:
Temaer på medlemsmøter må oppleves aktuelle, relevante og interessante.
Vidar orienterte om organisasjoner som har meldt interesse for medlemskap.
Den Kristelige Menighet Brunstad har meldt seg inn i STLG.
Syvendedags Adventistene ønsker medlemskap fra høsten.
VEDTAK A: Vidar kontakter oppnevnte kontaktpersoner i hver medlemsorganisasjon med

oppfordring om å lage et «internt STLG-nettverk» i egen organisasjon på 5 personer for å
bidra til deltakelse på medlemsmøtene øker.
VEDTAK B: Vidar er i kontakt med buddhistene, hinduistene og mosaisk trossamfunn sentralt
for å etablere dialog med lokale representanter. Disse er ønsket på medlemsmøtene som
observatører og dialogpartnere for å berike dialogen. Vidar følger opp.
6. ÅRSHJUL FOR STYRET:
VEDTAK: Årshjul vedtatt som det framlagt.

7. OPPNEVNING VALGKOMITÉ:
VEDTAK: Vidar Bergsland ble oppnevnt som leder. Medlemmer Gunn Gjelstad, Mondher
Jeridi og Goitom Tekeste.
Main bekrefter vedtaket til de oppnevnte.
8. ORIENTERING UTADRETTET AKTIVITET:
Vidar har bygget og fått bekreftet epostliste til alle politikere i Skien. Neste trinn er
Porsgrunn, samt alle KRLE-lærere i regionen.
VEDTAK: Vidar sender ut månedlig nyhetsbrev til samtlige kontakter. I brevet legges lenker til
referater og medlemsorganisasjoner. Brev går ut søndag etter månedlige møter. Innspill fra
medlemsorganisasjonene ønskes.
9. EVENTUELT:
A: Representasjon i styret:
VEDTAK: Vidar kontakter prosten i Skien for oppnevning av vara til styret fra DnK.
Emina følger opp sine kontakter for oppnevning av nytt styremedlem som representerer
islam og tilbakemelder til Vidar innen 30. juni.
B: Kontaktbygging:
VEDTAK: Vidar jobber stadig med videreutvikling av nettsidene og har plan om å besøke hver
medlemsorganisasjon i løpet av neste år.
C: Solidaritetsaktiviteter: Kan styret gis myndighet til å signere på vegne av hver enkelt
organisasjon ved ulike markeringer?
VEDTAK: Saken behandles på neste årsmøte.

Siljan, 03.06.20,

Main S. H.
- koordinator -

