
 

REFERAT, STYREMØTE VIA ZOOM 12.01.21.  
 
TILSTEDE: Vidar T., Ole H., Finn Bjarne N., Erik A. H., Main S.H. Forfall: Faris M.                       

1. REFERATER: 
VEDTAK: Ingen merknader, referater godkjent. 
 

2. ØKONOMI: 
Tildelte midler fordeles på to gjestebud i 2021. Det første i vårhalvåret når smittevernregler 
gjør det forsvarlig. Det andre i større skala senhøstes. 
Faktura medlemsavgift er sendt medlemsorganisasjonene. 
VEDTAK: Erik spesifiserer budsjett 2021 etter planlagte prosjekter. Sender dette til Main som 
videreformidler til styret. 
Main ansvarlig for søknad om max-rammen for driftsmidler til STL sentralt, frist 31. januar, 
samt oppfølging av medlemskontingent som må være betalt før årsmøte om organisasjonen 
skal ha stemmerett. 
 

3. EVALUERING SISTE MEDLEMSMØTE. 
Nettbaserte møter mister noen dimensjoner i forhold til fysiske møter. 
Styret er likevel godt fornøyd med utvekslingene og dialogen, mange tanker om mulige felles 
aktiviteter ble framlagt.  
VEDTAK: Styret skisserer mandat for felles juleprosjekt i neste styremøte. To mulige 
retninger, et sosialt tiltak, en flerkulturell konsert? 
 

4. PROSJEKT GJESTEBUD. 
Se punkt økonomi: Styret planlegger to gjestebud i 2021, mulige datoer skissert i årsplan. 
Ole har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring som i 2020. 
 

5. FORBEREDELSE ÅRSMØTE 2. FEBRUAR KL 18:00: 
Valgkomiteens innstilling ble presentert. Main følger opp valgkomiteen leder. 
To uavklarte spørsmål:  Skal årsplanen vedtas i årsmøtet?   
Hvem inviterer Odin Adelsten Bohmann til fem minutters innledning om dialogfora? 
VEDTAK: Vidar skriver årsmeldingen. Erik klargjør regnskap og budsjett, er samtaleleder på 
tema og inviterer Hege. Main sender ut innkalling til nettbasert årsmøte innen fristen. 



Styret møter i Jesu Kristi Kirke av siste dager hellige. Tidsramme kl 18:00 – 19:00. 
 

6. EVENTUELT: 
A. Møteplan juni ble korrigert. 
B. Saker til styremøte i mars:  
-Forberede halvårig møte med politikere, eks tema VAR-avgifter. 
-Drøfte forslag til markering av 10 år siden 22. juli, Utøya. 
-Hvordan ivaretar tros- og livssynssamfunn smittevern rundt arrangementer i 
påskehøytiden? Streaming, utendørs arrangementer? 
C. Main informerte om telefonmøte med nyansatt på Oslokontoret som har fokus på 
oppfølging av lokale STL-grupper.  
 
Silan 13.02.21, 
Main S. H. -koordinator - 


