
 

REFERAT, STYREMØTE 02.03.21 RISING TABERNAKEL, SNELTVEDT. 
 

TILSTEDE:  
Vidar Top, Erik Andal Hofsten, Ole Holmen, Karin Fjose Olsen, Faris Murad (via nett).  
 Main Stensholt Holte, koordinator. 
 

Vi ble godt mottatt av vertskapet. Per Johansen og Jan Hansen informerte om menighetens 
framvekst og ståsted. Menigheten definerer seg som konservativ med utgangspunkt i at Bibelen er 
Guds ord uten fortolkninger. Anser ut fra samme bok at vi er i endetiden, vises i tegn i tiden som 
sekularisering og annet. Uttrykker generelt skepsis til tidens trender. 

 

1. SPESIELT VELKOMMEN! 
Alle fikk god tid på presentasjon. Dette blir en god gjeng!  
Gjennomgang av vedtekter med målsettinger. 
Vedtak: Styret drøfter konkrete målsettinger for 2021 i neste styremøte. 
 

2. REFERATER: 
Referater signert og arkivert. 
 

3. ØKONOMI: 
Pr dato kr 135.960,32 på konto. Driftstilskudd fra STL sentralt kommer i tillegg. 
 

4. EVALUERING ÅRSMØTE: 
Noen uklarheter rundt siste års valgkomité. Vidar Bergsland fortsetter som leder for 
årsmøtet i 2022. 
Vedtak: Styret oppnevner Gunn Gjelstad og Mondher Jeridi som medlemmer i valgkomiteen 
for neste år. Main informerer de oppnevnte. 
 

5. STATUS PROSJEKTER: 
-Gjestebud 22. april:  
Vedtak: Plan opprettholdes med mulighet for avlysning basert på smittesituasjon.  
Ole hovedansvarlig. Ole, Vidar og Main fordeler oppgavene i løpet av inneværende uke. 



 
-FILAD 17. april:  
Vedtak: Faris og Vidar vurdere forsvarlighet ved arrangementet fortløpende. 
 
-Oppdatering Flerkulturelt utvalg (FU) 
FU ønsker presentasjon av en medlemsorganisasjon i STLG i hvert møte. 
Vedtak: Faris presenterer moskéen i FUs neste møte. Erik følger opp med info om dag og tid, 
samt tidsramme for presentasjon. 
 
-Dialogmøte biskop, imam, humanist i Porselenskirken 5. oktober: 
Vedtak: Main bestiller kirken og kontakter biskop Reinertsen snarest. 
 
-Faste dialogmøter med Skien Kommune? Vidar kontakter Odin Adelsten Aunan Bohmann. 
Punktet ble ikke drøftet som en følge av FUs ønske om presentasjon av de enkelte 
menigheter (se over). 
 
-Oppstart 2 stk komitéer ang julesamarbeid. Komitémøte 1. september kl 18.30 – 20:00? 
Vedtak: Ole tar ledelsen i en komité. Vidar kontakter Per Christian Holm og Rolf Isaksen med 
tanke på komité 2. 
 
-URO-prosjektet i Drammen,- STLG som samarbeidspartner. 
Vedtak: STLG støtter prosjektet og imøteser muligheten for slike kurs lokalt  i samarbeid med 
skolerte kursledere. 
 

6. FORBEREDELSE MEDLEMSMØTE I SKIEN KIRKE 13. APRIL KL 18:00 – 20:30. 
Karin foreslo tema pandemi relatert til hvordan ulike grupper med ulike verdigrunnlag eller 
organisasjonstilhørighet kunne oppleve situasjonen ulikt. Og,- har pandemien påvirket oss på 
flere måter? 
Vedtak: Høyst aktuelt og relevant tema! 

 

7. EVENTUELT: 
Karin kontakter prosten for å oppnevne vara til styret. 
Hans Magnus kontakter Luigi Serraiocco for å oppnevne vara.                                                                                                               
Faris kontakter styret i moskéen ved Mondher for å oppnevne vara. 
Vedtak: Fra og med neste styremøte blir tidsrammen  kl 19:00 -21:00. 
 

 

 

Siljan, 03.03.21, 

 

   Main S. H. 
- koordinator -  


