Arbeidsplan for STL 2004 (Vedtatt på årsmøtet tirsdag 9. mars 2004.)
1.0 RELIGIONS- OG LIVSYSNPOLITISK ARBEID
1.1 Religions – og livssynspolitikk
Arbeidet med en gjennomtenkt og felles religions – og livssynspolitikk må stadig ha høy
prioritet.
Innspill overfor det offentlig oppnevnte kirke-stat utvalget (”Gjønnesutvalget”) må
prioriteres.
Gjennom tre interne arbeidsgrupper vil STL arbeide videre med dette området.
• Kirke- stat gruppa
• Gravferdsgruppa
• Tros – og livssynsmessig betjening i institusjoner
1.2 Oslo-koalisjonen
Følge opp arbeidet. STL oppnevner tre representanter
1.3 HL senteret
Følge opp arbeidet. STL oppnevner en representant med vara.
1.4 ”Ressursgruppa for kirkens katastrofeberedskap” (Dnk)
Delta i arbeidet. Ivareta livssynsminoritetenes interesser.
1.5 Høringsarbeid
Som offisiell høringsorgan er det viktig å uttale seg om det som faller inn under STL sine
oppgaver.
2.0 PROSJEKTER
2.1 Dialogarbeid
Hele STL sitt arbeid er et dialogprosjekt. En tar sikte på at arbeidet skal finansieres
gjennom statlig støtte til dialogarbeid.
Følgende prosjekter er planlagt:
2.1.01 Lokale dialoger i Norge, oppfølging av dialoger andre steder i Norge, ”Vi går
et stykke vei sammen” og ”Ungdomsdialog”
2.1.02 Lokale dialoger i Oslo- ett prosjekt - som kan være kontaktskapende og
integrerende.
2.1.03 Kvinnerollen i ulike religioner og livssyn
2.2 Oppfølging av Oslo-erklæringen
2.2.01 Det arrangeres en ”leder-konferanse” for å følge opp dette.
2.3 Konferanser/seminarer
2.3.01 Samfunnets verdigrunnlag. Det gjennomføres en bredt anlagt konferanse i
samarbeid med Norges kristne råd.
3.0 INFORMASJON
3.1 Webside
3.1.01 Holde den oppdatert.
3.1.02 Vurdere å lage linker om mat og religion til medlemsorganisasjonene.
3.2 Annen informasjon
3.2.01 Vurdere deltakelse på Østlandske Lærerstevne
4.0 KONTORET
4.1 Bemanning.
4.1.01 Bemanningen i 2004 er et halvt årsverk.
4.1.02 I 2004 tar en sikte på å få løst arbeidsoppgaver med prosjektmedarbeidere
finansiert eksternt.
4.1.03 STL skal arbeide aktivt i 2004 for at bemanningen fra 1. jan 2005 skal økes til
ett årsverk.
4.2 Koordinator skal først og fremst koordinere de forskjellige prosjektene..

