VELKOMMEN TIL STYREMØTE!
TID OG STED: Tirsdag 7.april kl 18:00 – 20:00, Tabernaklet i Fredrik Stangsgate 12, Skien.

MØTEPLAN:
1.

REFERATER. Fra styremøte 04.02.20 og årsmøte 03.03.20.
Begge er sendt Sdligere, satser på at dere har dem Slgjengelig dersom vi velger telefonmøte.
Kort oppsummering av nasjonalt møte 24.02.20.

2.

KONSTITUERING AV STYRET.
Valg av leder, nestleder og regnskapsfører.

3.

ØKONOMI. Status konto og medlemskonSngenter. Tildelte midler fra STL sentralt.
Søknadsfrist IMDI-midler i Skien kommune 1. mai, -vinkling søknad?

4.

ÅRSPLAN 2020. Oppdatering. Oppnevning av komité for Gjestebud høst -20.
Ramadan bekre^et. Religionsdialogarrangement i Porsgrunn 6. oktober.
Kommende medlemsmøter. Kor-tur 7. juli i Oslo?

5.

FILAD. Hva gjør vi i disse corona-Sder?

6.

KOMMUNALE ENGASJEMENTER.
Flerkulturelt Utvalg i Skien. Ressursgruppe for livssynsåpent seremonibygg i Porsgrunn.

7. EVENTUELT.
Saker fra videresendt epost STL sentralt.

Siljan, 23.03.20,
Main SH
koordnator

REFERAT STYREMØTE 07.04.20
TILSTEDE:
Vidar Top, Ole Holmen, Finn Bjarne Nielsen, Erik Andal Hofsten, Main Stensholt Holte.
Forfall: Hege Andal Hofsten, Emina jeridi.
1. REFERATER.
VEDTAK: -Begge referater enstemmig godkjent.
-Valgkomite for neste årsmøte oppnevnes i neste styremøte.
-Vidar og Main lager skri^lig oppsummering av fellesmøte i Oslo i februar.
-Alle styremedlemmer anbefales å orientere seg om de lokale STL-gruppenes akSvitet på STLs
nedsider.

2. KONSTITUERING AV STYRET:
VEDTAK: Vidar Top ble valgt som leder. Erik Andal Hofsten valgt som nestleder og
regnskapsfører.

3. ØKONOMI.
Status saldo kr 91.686,04. Alle bilag levert regnskapsfører.
Vi har fåd Visakort som disponeres av koordinator.
VEDTAK: Main sender søknad om IMDI-midler kr 30.000,- Sl Skien kommune inne 1. mai.
Sender også søknad Sl Porsgrunn kommune om kr 20.000,- og rapporterer bruk av Sldelte
midler fra STL sentralt innen 30. april.
- Vidar sørger for at Erik får Slgang Sl nedbank og at Heges Slgang sledes.
-Erik og Vidar lager likviditetsbudsjed Sl neste styremøte.
-Styrets dialog pr epost om kompensasjon for «ekstraordinære akSviteter» med sats kr 350,pr Sme ble vedtad mot en stemme. Ved møter som kompenseres av arrangør eller
kommunale instanser, godtgjøres deltaker med eventuelt mellomlegg.
4. ÅRSPLAN 2020.
Årsplan vedtad på årsmøte 03.03.20 må endres grunnet korona-situasjonen.
VEDTAK: -Medlemsmøte 5. mai hos eritreeerne forsøkes gjort digitalt. Tema sosial kontroll?
Vidar følger opp dialogen med eritreerne, samt vurderer om plan om kor-tur består.
-Main kontakter Skien Moské for avlysning av fellesmarkering Ramadan.
-Ole er hovedansvarlig for arrangement Gjestebud høsten 2020. Vidar og Finn Bjarne bistår
ved behov. Mål å også få med en sentralt plassert kommunalt engasjert i arrangørgruppa.

-Main ansvarlig for religionsdialog-arrangement i Porsgrunn 6. oktobr.

5. FILAD.
VEDTAK: Filad utsedes Sl høsten grunnet korona-situasjonen.
Vidar har dialogen med moskéen.
6. KOMMUNALE ENGASJEMENTER.
STLG er blid synlig i kommunale instanser. Koordinator har formidlet STL sentralt sine kurs om
sosial kontroll Sl SLT-koordinator i Skien kommune, Frøydis Straume som igjen presenterer
Slbudet for minoritetsrådgiver i kommunen og samtlige miljøarbeidere ved skolene i
kommunen. Har også gjort avtale med leder i Flerkulturelt Utvalg om at folk fra STL sentralt
presenterer Slbudet i utvalgets neste møte.
Koordinator deltar i ressursgruppen for etablering av livssynsåpent seremonibygg i
Porsgrunn.
VEDTAK: Styret har oppnevnt Erik A. Hofsten som STLGs representant i Flerkulturelt Utvalg i
Skien kommune.
Erik følger opp avtalen om presentasjon av kurs fra STL i neste møte.

7. EVENTUELT.
A:
Vi har modad en rekke skriv fra STL, alle sendt Sl styremedlemmene:
-Oppfordring Sl å lage ﬁlmsnuder angående egen religionsutøvelse hjemme i en Sd der
forsamlinger må unngås, og sende ﬁlmen Sl STL sentralt for mulig publisering på nedsider.
-Oppfordring Sl å spre informasjon om kurs og ebøker angående sosial kontroll. Koordinator
har allerede formidlet nedsidene Sl sentrale aktører, se Sdligere i referatet.
-Kontaktliste Sl minoritetsrådgiverne landet rundt.
-Beredskapsplan fra STL sentralt.
-Dialogplakat med veileder og kjernebudskap «å spille hverandre gode».
B:
Styret ønsker å avsede Sd også på styremøtene Sl verdi- og religionstema, ikke bare det
formelle styrearbeidet. Vi minner også oss selv om målet å få med 2-4 fra hver organisasjon
på medlemsmøtene.
VEDTAK: Vidar lager korte, månedlige nyhetsbrev som sendes alle våre kontakter på
epostliste, ikke bare styret og medlemsorganisasjonene.
C:
Vidar tar kontakt med Varden for sammen med Ole og Emina få Sl et oppslag om hvordan
man kan prakSsere sin tro (eller ikke-tro?) nå som forsamlinger og fellesskap er sterkt
frarådet fra Helsedirektoratet.

Siljan, 09.04.20,

Main Stensholt Holte
- coordinator -

