
 

 
REFERAT, STYREMØTE 04.05.21  
UTSATT TIL ONLINE-MØTE 11.05.21. 

TILSTEDE:  
Vidar Top, Erik Andal Hofsten, Ole Holmen, Hans Magnus Solli, Faris Murad (via nett) 
 Main Stensholt Holte, koordinator. 

 
1. DEN LÆSTADIANSKE FORSAMLING presenterer seg. 

Vedtak før møtet: Besøk utsatt til høsten pga koronarestriksjoner. 
 

2. REFERAT fra 2. mars ikke signert pga online møteform. Ingen kommentarer til referatet. 
Ikke-signerte referater signeres i første fysiske møte 
 

3. EVALUERING SISTE MEDLEMSMØTE. «Da teknikken ikke engang stod den data-vise bi….:-)» 
Orienteringssak: God erfaringsutveksling om samfunnenes arbeid under pandemi med 
smittevern. Mye foregått digital, bratte læringskurver for mange. Digital dialog kan uansett 
ikke sidestilles med fysiske møter mellom mennesker. 
 

4. FEM MINUTTER OM STATUS PROSJEKTER:  
-Gjestebud utsatt til alternativ dato 9. november.  Ole følger opp. 
-FILAD utsatt til over sommeren. Vidar følger opp, moskéen foreslås overta prosjektledelsen. 
-Dialogmøte 5. oktober forutsettes gjennomført som planlagt. Main følger opp. 
-Fellesmarkering Ramadan 11.mai avlyst pga koronarestriksjoner. 
-Henvendelse fra Flerkulturelt Utvalg Porsgrunn. Vidar følger opp, se også sak 7. 
-Bok- og foredragsprosjekt 2022. Vidar følger opp.  Se gjerne stlgrenland.no/foredrag. 
 

5. OPPFØLGING SENTRALE UTSPILL: 
-Henvendelse fra STL sentralt om livssynsbetjening av muslimer i fengsel. 
Orienteringssak: Main har snakket med fengselsledelsen i Skien. De har tilgang på imam, men 
denne har vært lite til stede under pandemien. 
 Main tar en oppfølgingssamtale med Skien Moské. 
-Sentrale føringer for mediestrategi: Fokus på redaktørstyrte medier. 



Vedtak: Styret drøfter egen mediestrategi under strategimøtet i september. 
-Egen nettside for aktuelle sentrale saker? Kort drøfting , ingen vedtak. 
-Digitale møter,- hvem deltar? Kort oppsummering av siste møte. Hvilke saker følger vi opp? 
Vedtak: Et styremedlem følger møtene som er lagt til første fredag i måneden kl 10 – 11:00. 
Det rulleres på hvem som deltar. Main ansvarlig for å invitere inn den som «står for tur». 
 

6. STYRETS TID: Strategidebatt: Hva er STLG sine målsettinger for de neste fem år? 

Og ikke minst: Hvordan ser disse målene ut? 

Vedtak: Saken krever god tid, god forberedelse og fysisk møte. Første styremøte til høsten 
har dette som hovedtema. Foreløpige tema: 
Hans Magnus presenterte et språklig samfunnsspørsmål: 
Hvem er begrepet «VI» her i Grenland? En intern gruppe? Hvem er da ikke «VI»? 

Mål: Bidra til et større «VI». Hans Magnus forbereder temaet. 
 
Ole spilte inn verdi-begrepet,- hvordan tydeliggjøre og videreutvikle fellesverdier? 
Kan vi bidra i samfunnsdebatten? Ser vi rasisme og diskriminering? Hvordan støtte 
hverandres aktiviteter? Livssynssamtaler med substans. Livssyn nærmest usynlig i media. 
Ole forbereder tema. 
 
Erik forbereder og følger opp begge tema fra et ikke-religiøst ståsted. 
 

7. EVENTUELT. 
-Invitasjon utviklingssjef i Porsgrunn, Ingrid Elisabeth Kåss til høsten første styremøte? 

Vedtak: Kåss inviteres når strategidebatten er gjort. Vidar følger opp. 

-DIGITALT MEDLEMSMØTE 1. JUNI: 
Hvordan få flere engasjert i STLG i den enkelte organisasjon?  
Hvordan bidra til at deltakerne opplever å gå hjem med påfyll, ikke bare «ha deltatt på enda 
et digitalt møte»? 
Vedtak: Alle i styret tar ansvar for å sende forslag til tema for medlemsmøtet 
 1. juni til koordinator innen 18. mai. 

 

 

Siljan, 11.05.21, 

 

   Main S. H. 
- koordinator -  

 

 

 

 

 


