REFERAT.
TIL STEDE: Vidar Top, Faris Murad, Ole Holmen, Erik Andal Hofsten, Finn Bjarne Nielsen,
Main Stensholt Holte.

1. REFERAT 02.06.20 signert.
2. ØKONOMI: Status konto er 60.291.67. Omtrent halvparten antas være driftsmidler ut året.
VEDTAK: Main følger opp søknad til Sparebankstiftelsen.
Vidar og Main skriver ny søknad til Skien kommune.
3. STATUS PROSJEKTER:
VEDTAK:
FILAD: Utsettes til 2021 grunnet smittevernregler korona.
Gjestebud: Ole iverksetter planlegging og invitasjoner. Ramme pr dato kr 30.000,Flerkulturelt Utvalg: Erik orienterte om aktivitet og opplæring for nye medlemmer.
STLG deltatt på markering Black Lives Matter.
Grenland Kirkeakademi: Ønsker et samarbeidprosjekt våren 2021.
Main følger opp. Gjerne angående planlagt dialogmøte i Porselenskirken.
Nasjonal Integreringskonferanse: Main sender invitasjonen til alle styremedlemmer som kan
følge den på nett om interessert. Main følger konferansen som del av jobben og refererer.
Idémøte Mangfoldskonferanse: Langsiktig mål etter modell av Arendalsuka. Alt for stort for
enkeltorganisasjoner, må løftes til nasjonalt nivå. Konkret forslag fra prosten i Tønsberg om
nytt møte med tanke på kommunenes behov for info om ny tros- og livssynslov. Main deltar.
4. MEDLEMSMØTE OKTOBER.
-Forrige medlemsmøte også tilkoplet nett om sosial kontroll svært vellykket.
Dialog om utvalgte tema fungerer likevel best i fysiske møter i samme rom.
-Oktobermøtet legges til nytt medlem, Syvendedags Adventistkirken Grenland.
Menigheten presenterer seg 30 minutter, resterende tid filosofikafé med tema
«Ytringsfrihet, krenkelser og stigmatisering.»
Desembermøtet legges til Skien Misjonskirke med tema juletradisjoner.

VEDTAK: Vidar inviterer Ove Mellingen som innleder på oktober-tema
Main følger opp invitasjoner til og påmeldinger fra medlemmene. Må ha kontroll på antall
pga smittevernregler.
Main sender faktura på halvårsmedlemskap kr 400,- til nyinnmeldt Adventistkirken.
5. REKRUTTERING:
Liste over mottakere av månedlige nyhetsbrev øker jevnt. Faris har stor kompetanse på
produksjon av film som gir STLG muligheter for fler filmsnutter på YouTube.
VEDTAK: Hvert styremedlem rekrutterer en person med epostadresse fra egen organisasjon
som legges til på månedsbrevlisten på hvert styremøte.

6. STYRETS TID.
-Faris Murad er oppnevnt av styret i Skien Moské som nytt styremedlem i STLG,
en ressursperson vi ønsker stort og hjertelig velkommen! Alle presenterte seg.
-Idémyldring angående tema for kommende styre- og medlemsmøter: Finansiering, Religion
og makt /maktmisbruk, Hva tilbyr du?, Hva har vi av felles verdier/moralske leveregler?,
Hva er respekt?, Banning. Kulturnatt med musikk og mat.

Siljan, 03.09.20,

Main S. H.
- koordinator -

