Arbeidsplan for STL 2005 (Vedtatt på årsmøtet 14. mars 05.)
.
På bakgrunn av økt årlig bevilgning skal hovedfokus i år legges på dialogarbeid.

1.0 RELIGIONS- OG LIVSYNSPOLITISK 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 arbeidsgruppa ”Kirke- stat” vil STL arbeide videre med dette området.
1.1.1 Åpen møte foran stortingsvalget med sentrale politikere i august. Tema Stat – kirke.
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 tros- og livssynsminoritetenes interesser.
1.5 Høringsarbeid
Som offisiell høringsorgan er det viktig å uttale seg om det som faller inn under STL sine
oppgaver. Aktuelle saker er formålsparagrafer og KRL – faget.
2.0 PROSJEKTER
2.1 Dialogarbeid
Hele STL sitt arbeid er et dialogprosjekt. Hovedfokus for STL sitt arbeid i 2005 skal være
dialog. Økt årlig tilskudd gjør det mulig å planlegge denne aktiviteten bedre. En vil
benytte seg av prosjektmedarbeider for lengre eller kortere tid.
Følgende prosjekter er planlagt eller planlagt videreført:
2.1.01 ”Ungdomsdialog” – prosjektmedarbeider til 31.7.05
2.1.02 Lokale dialoger i Norge, støtte til dialoggrupper andre steder i Norge.
”Kokebok for dialoger”.
2.1.02.1Trondheim
2.1.02.2 Kristiansand
2.1.02.3 Andre steder
2.1.03 Samarbeid med dialoggruppa i Stavanger.
2.1.04 ”Vi går et stykke vei sammen”. Åpent tilbud, blant annet rettet mot lærere i
KRL. Møteserie på 3 hvert semester.
2.1.05 Planlegge nasjonalt dialogstevne tidlig i 2006. Helgeseminar.
2.2 STL forum
På bakgrunn av vi har flyttet inn i nye lokaler så bør en benytte seg av disse på en effektiv
måte. Fra høsten 2005 bør den legges opp til temamøter for 20 – 40 personer. 3 til 4 i
semesteret. Følgende tirsdager, 18.oktober, 22. november.
2.2.01 Aktuelle kvinnetemaer: ”Renhet”, skilsmisse, foreldrerollen.
2.2.02 Oppfølging av Oslo erklæringen. Det arrangeres en ”leder-konferanse” for å
følge opp dette. 7. november.
2.2.03 Andre aktuelle temaer.
2.3 Konferanser/seminarer
2.3.01 Kvinnekonferanse søndag 6. mars Kvinnerollen i ulike religioner og livssyn
2.4 Informasjonsmateriell rettet mot skoler og andre
2.4.01 Utstilling i samarbeid med Stavanger. ”Gøteborgprosjektet”.
2.4.02 Østlandske lærerstevne og andre treffsteder.
2.4.03 Stovner prosjektet – overføringsverdi til andre steder.

3.0 INFORMASJON
3.1 Webside
3.1.01 Holde den oppdatert.
3.1.02 Vurdere å få en profesjonell oppdatering av lay-out.
3.2 Annen informasjon
3.2.01 Vi skal utvikle en egen logo og faste annonsemaler.
4.0 KONTORET
4.1 Bemanning. Skal i løpet av 2005 økes til ett årsverk.
4.2 Koordinator skal først og fremst koordinere de forskjellige prosjektene.

