Referat fra rådsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Tid: 24.11 2016 kl. 16.00 - 20.00
Sted: Vertskap Buddhistforbundets Paramita meditasjonssenter, Storgata 13. Oslo sentrum
Egil Lothe innledet med å forklare at ordet paramita betyr «fullkommenhet» og ga en
presentasjon av den største, (ca 2000) norsk-etniske buddhistgruppen i Norge i lokalene som
hadde flere undervisningsrom og et lite butikkutsalg.
PROGRAM
Sak 1: Godkjenning av innkalling,
godkjenning av referat, saker til eventuelt

Hensikt & bakgrunn
Godkjent. En sak til eventuelt.

Sak 2: Arbeidende rådsleder-stilling
Jubileumsårets adhoc-løsning med en arbeidende
rådsleder utgår i desember. AUs innstilling var å
videreføre ordningen i to år, og et notat om dette
ble sendt representantene kvelden før rådsmøte.
Nestleder beklaget at tiden ikke hadde strukket til
slik at rådet ikke var bedre forberedt på forslaget.
En prinsipiell samtale med flere andre forslag til
løsning avklarte at rådet ønsket å gå tilbake til en
ordinær styrelederfunksjon, men også at man
ønsket å beholde Ingrid R. Joys i sekretariatet.
Bente Sandvig presenterte – etter å ha avklart
med Anne og Ingrid (som begge støttet et slikt
forslag) – et forslag om at Ingrid tilbys en stilling
som generalsekretær, mens Anne tilbys en stilling
som spesialrådgiver.
Mens Anne og Ingrid forlot møtet samlet rådet
seg om følgende vedtak:
1. Dagens ordning med arbeidende
styreleder forlenges til og med årsmøtet
28. februar 2017.
2. Spørsmålet om betegnelse på
sekretariatslederstillingen oversendes
mandat- og strukturutvalget som utvides
med et par medlemmer utpekt av AU.
3. Ingrid R. Joys tilbys stillingen som
sekretariatsleder i et åremål på 4 år fra og
med 1. mars 2017.
4. Dersom Joys aksepterer tilbudet, løses
Anne Sender fra sitt åremål som
sekretariatsleder mot at Sender ansettes i
en fast stilling som spesialrådgiver fra og
med 1. mars 2017.

Sak 3: Presentasjon av tilsatt
administrasjonskonsulent

Sak 4: Erfaringer med skole/julegudstjenester

Den utlyste stillingen resulterte i 17 søknader fra
godt kvalifiserte personer. Kriteriene fra
ansettelsesutvalget var: relevant utdanning,
praktisk erfaring helst i vårt felt, inkludert
prosjekt- og økonomistyring, gjerne
dialog/minoritetserfaring, samt personlig
egnethet. 5 kandidater ble innkalt til intervju.
Irene Incerti-Théry ble tilbudt stillingen etter å ha
scoret svært godt på alle nivåer. Hun starter 1.
desember.
Planlagt dialog utsatt.

Sak 5: Evaluering av jubileumsåret

Oversikten over jubileumsårets aktiviteter ble tatt
til etterretning, og rådet takket sekretariatet for
den gode innsatsen.

Sak 6: Nye søkere om STL-medlemskap
presenterer seg

Humanistforbundet og Spiritualistisk Samfunn
fikk 30 minutter hver inkludert spørsmålsrunde
fra rådets medlemmer. AU vil følge opp med en
innstilling til rådet til behandling på årsmøtet
28.februar.
Generalsekretæren i IRN fremførte synspunkter
på uttalelser gitt av STLs sekretariatsleder til
dagsavisen Vårt Land. Sekretariatsleder
redegjorde kort for disse. Synspunktene ble tatt til
orientering.

Sak 7: Evt.

Oslo, 24.11 2016 Anne Sender. Redigert etter kommentar fra rådsmøte 28. februar 2017.
Tilstede på rådsmøtet:
Britt Strandlie Thoresen
Egil Lothe
Berit Hagen Agøy
Elisabeth Malting
Patrik Swanström
Lars-Petter Helgestad
Bente Sandvig
Mehtab Afsar
Shaheer GhulamNabi
Johan Eide
Kuddithamby Vamathevan
Surinder Nath Joshi
Dag Nygård
Knut Refsdal
Beate Westad
Ingrid Rosendorf Joys

Baha’i-samfunnet
Buddhistforbundet
Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd
Det Mosaiske Trossamfund
Holistisk Forbund
Human-Etisk Forbund
Human-Etisk Forbund
Islamsk Råd Norge
Islamsk Råd Norge
Kristensamfunnet
Norges Hindu Kultur Senter
Sanatan Mandir Sabha
Norges Kristne Råd (NKR)
NKR
NKR
Oslo katolske bispedømme (OKB)

Marta Bivand Erdal

OKB

Anne Sender

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

12 medlemsorganisasjoner representert.
Ikke til stede:
Gurdwara Sri Nanak Dev Ji
Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige

