Årsmelding 2021
Denne årsberetningen rapporterer kort STLs virksomhet i 2021. STL består av femten (15) trosog livssynssamfunn eller sammenslutninger av disse. STLs øverste organ, mellom årsmøtene, er
rådet, der to representanter fra hver av STLs medlemssamfunn og tre fra paraplyorganisasjonene
sitter. Styret leder virksomheten mellom rådsmøtene, mens sekretariatet driver den daglige
virksomheten til STL.

Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge:
Bahá’í-samfunnet i Norge:
Buddhistforbundet:
Den katolske kirke v/
Oslo katolske bispedømme (Okb):

Faisal Suhel og Imam Shahid Kahloon
Britt Strandlie Thoresen, Elnaz Zabihyan og Frank
Johansen (vara)
Egil Lothe, Wut Hmon Win og
Nirmala Eidsgård
Hans Rossiné, Marta Bivand Erdal og Manuela RaminOsmundsen (vara)

Den norske kirke v/
Mellomkirkelig råd (Mkr):
Berit Hagen Agøy, Steinar Ims og Amanda Anvar (vara)
Det Mosaiske Trossamfund (DMT): David Melchior, Elisabeth Malting, Ervin Kohn (vara)
Gurdwara Sri Nanak Dev Ji:
Sumeet Singh Patpatia, Gurmail Singh Bains og Paramjeet
Kaur (vara)
Holistisk Forbund:
Kari Bansal, Patrik Swanstrøm og Trine Holter (vara)
Human-Etisk Forbund (HEF):
Bente Sandvig, Trond Enger og Lars-Petter Helgestad
(vara)
Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige:
Øystein Amundsen og Pauline Tollafield Isaksen
Kristensamfunnet:
Kristine Høiland og Øystein Vestre
Muslimsk Dialognettverk Norge
(MDN):
Senaid Kobilica, Faruk Terzic og Marte Nøren
Norges Hindu Kultur Senter
(NHKS):
Kuddithamby Vamatevan
Norges Kristne Råd (NKR):
Erhard Hermansen, Jarle Skullerud, Ingull Grefslie og Dag
Nygård (vara)
Sanatan Mandir Sabha Norway:
Vijay Kalsi, Mohini Kaushik (fra juni) og Rajeev Mohan
Det er stadig meget godt frammøte på møtene, inkl. zoom-møtene, og god aktivitet mellom
møtene rundt pågående arbeidsoppgaver. I 2021 har ikke minst oppgaver knyttet til
koronapandemien – informasjon og distribusjon – vært sentralt.

Årsmøte og styre
På årsmøtet 1. mars ble det holdt valg av styremedlemmer.
− Trond Enger (Human-Etisk Forbund) ble valgt som styreleder for 2 år.
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Rådets sammensetning i 2021

− Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
− Steinar Ims (Den norske kirke) ble valgt som styremedlem for 2 år.
− Kari Bansal (Holistisk Forbund) ble valgt som varamedlem for 1 år.
Elisabeth Malting (Det Mosaiske Trossamfund) var ikke på valg, men sitter som styremedlem til
årsmøtet 2022.
Gurmail Singh Bains (Gurdwara Sri Nanak Dev Ji) var ikke på valg, men sitter som styremedlem
til årsmøtet 2022.

Årsmøtet vedtok ny strategisk plan for perioden 2021-2023, og godkjente tiltaksplanen for 2021
som inngår som år 1 i strategiplanen. Årsmøtet fikk seg forelagt budsjett for 2021, samt regnskap
og rapport for 2020. Årsmøtet vedtok en sak om rekruttering til rådet. Norsk Spiritualistisk
Samfunns søknad om medlemskap ble avist. Det ble lagt til en setning i vedtektenes paragraf 2:
«Det etterstrebes å ha en representant per medlemsorganisasjon og paraplyorganisasjon under 35
år i rådet.»

STL-møter 2021
Det ble avholdt 1 årsmøte og 4 ordinære rådsmøter i 2021.
• 1. mars ble årsmøtet holdt på nett. Se punktet ovenfor.
• 15. april ble rådsmøtet holdt på nett. Møtet handlet særlig om at det dette året er 25 år
siden STL ble opprettet.
• 19. mai ble rådsmøtet holdt på nett. Møtet handlet særlig om at STL skal arrangere en
«miniuke» under Frivillighetens år 2022 og evaluering av koronapandemien og innspill til
koronakommisjonens rapport.
• 22. september var STL vertskap for rådsmøtet som ble holdt i Kirkens Hus. Møtet
handlet særlig om STLs høringssvar på forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven.
Byaksjonskoordinator for TV-aksjonen, Håkon Vikøren, presenterte årets aksjon som
skulle gå av stabelen 24. oktober.
• 9. desember ble rådsmøtet holdt på nett. Rådet diskuterte videre STLs miniuke som skal
gå av stabelen i Tønsberg i september 2022. Rådet hadde også en samtale om hvordan vi i
våre sammenhenger møter mennesker med funksjonsvariasjoner og utsatte grupper.
Det ble avholdt 8 styremøter i løpet av 2021.
• Koronapandemien har preget styremøtene. Alle møtene ble holdt på nett.
•

•

Styremøtene har behandlet en rekke saker, bl.a. flere offentlige høringer, ulike
koronatiltak, 10årsmarkering av 22.juli, STLs internasjonale arbeid inkl. relasjonen til
organisasjonen Religions for Peace, planlagt STLs miniuke under Frivillighetens år 2022,
forberedt årskonferansen, og fulgt opp organisasjonens økonomiske situasjon. I tillegg
har styret fulgt arbeidet i STLs ulike prosjekt og deltatt i www.klimabrølet.no
STL fylte i 2021 25 år. Det ble markert på ulikt vis gjennom året. Flere arrangement ble
flyttet på, utsatt eller avlyst pga. korona.

Styremøtene ble holdt følgende dager:
25/1, 9/2, 18/3, 29/4, 26/5, 9/9, 11/11, 15/12
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Britt Strandlie Thoresen (Bahá’í-samfunnet i Norge), Faruk Terzic (Muslimsk Dialognettverk) og
Steinar Ims (Den norske kirke) ble valgt til valgkomite for 1 år.

•

STL har deltatt i ulike grupper med kommunale og nasjonale myndigheter i forbindelse
med pandemien. Det har vært ukentlige møter i diverse sammenhenger i koronatiden.
STLs medlemmer har bidratt i arbeidet med informasjon knyttet til korona-pandemien og
aksjoner knyttet til vaksinering og testing. STL var svært tidlig ute med dette arbeidet og
det har vedvart i ulik form hele 2021. STLs sekretariat har formidlet signaler til
myndighetene om tros- og livssynsaspekter, og informasjon fra myndighetene i et
omfattende omfang. Tros- og livssynssamfunnene har vært viktige partnere i både å få ut
informasjon og formidle holdninger knyttet til smittevern. STL har ledet en gruppe som
har samarbeidet med myndighetene knyttet til korona-utfordringer på tros- og
livssynsfeltet. STL har sammen med Norges kristne råd, Muslimsk Dialognettverk, Den
norske kirke, Den katolske kirke og KA Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon tatt initiativ til
en juridisk betenkning knyttet til religions- og livssynsfrihetens kår under korona.
Rapporten ble presentert i november i 2021.

Religions- og livssynslederforum i 2021
Penneo Dokumentnøkkel: 0L4EW-NIEW5-FEG5N-HHUOS-GFGX0-LKQXH

Vårsamlingen for forumet gikk av stabelen hos Den katolske kirke. Forumet diskuterte videre
tema fattigdom fra forrige møte, og ga en uttalelse om barnefattigdom. Forumet lyttet til psykolog og
professor Bjarne K. A. Hansen som snakket om pandemiens påvirkning på mental og psykisk
helse. Forumet diskuterte pandemien og mottok informasjon om STLs øvrige arbeid.
Høstsamlingen gikk av stabelen på Utøya, med tema ekstremisme. Forumet fikk omvisning på
Utøya og informasjon om arbeidet som gjøres der. Forumet vil fortsette å jobbe med tema
ekstremisme, særlig i religiøs/livssynssammenheng. Tarjei Pedersen og Zahoor Ahmad ble takket
av som AU, og ble erstattet av Olav Fykse Tveit og Gurmail Singh Bains.
Forumet deltok også under 10-årsmarkeringen av terroranslagene 22.juli mot regjeringskvartalet
og Utøya. Markeringen foregikk i Oslo Spektrum. NRKs dekning bidro til å synliggjøre at trosog livssynssamfunnene står sammen mot ekstremisme.

Lokale dialoggrupper
Med stiftelsen av nye grupper i Møre og Romsdal, Oslo og Søre Sunnmøre økte samlet antall
lokale dialoggrupper til tretten. De fungerer som lokale dialogpunkt og arbeider for å
implementere det livssynsåpne samfunnet lokalt. Som viktige aktører i dugnadsarbeidet med
korona, har mange opplevd ny kontakt og samhandling med sine kommuner.
Det har blitt gjennomført månedlige felles digitale møter med ansatte og tillitsvalgte i gruppene,
og en fysisk samling i Stavanger. STL har vært på åtte fysiske besøk til lokale grupper, i tillegg til å
delta i digitale møter, og har holdt kurs i styrearbeid i Bergen og kurs i ny trossamfunnslov i
Stavanger.

Sekretariatet
Sekretariatet, som står for den daglige driften av STL, besto i 2021 av seks faste stillinger og 2
stillinger i engasjement, samt en vikar.
− Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys, hel stilling
− Spesialrådgiver Anne Sender, halv stilling
− Administrasjonskonsulent Kristin Mile, hel stilling
− Rådgiver Hans Olav Arnesen, hel stilling
− Rådgiver Niels Fredrik Skarre, hel stiling
− Rådgiver Irene Incerti-Thery, hel stilling, var i barselpermisjon fra februar
− Rådgiver Alasdair McLellan var i vikariat for Incerti-Thery
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− Prosjektmedarbeider Djamel Selhi arbeidet med opprettelsen av STL Oslo i 2021
− Prosjektmedarbeider Kai Erik Westergaard var tilsatt på et kortere oppdrag (4 mnd.).
STL hadde en student fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo som praktikant i tre
måneder høsten 2021. STLs sekretariat har holdt seg til alle anbefalinger og pålegg om
hjemmekontor mv. I perioden før ny nedstenging medio desember 2021 tilbød vi hurtigtesting
før arrangement og tilstedeværelse på kontoret.

STL er medlem i følgende faste utvalg og styrer:
• Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) brukerutvalg
• Styret ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
• Norsk Forening for Gravplasskultur
• Interreligiøs klimagruppe
• Referansegruppen for religions- og livssynslederutdanningen ved Det teologiske fakultet
(TF)
• Minoritetsforum i Utenriksdepartementet (UD)
• Bufdirs likestillingsråd
• UiOs styringsgruppe for prosjekt livssynssenter
STLs generalsekretær sitter også i følgende sammenhenger:
• Pressens faglige utvalg
• Det teologiske fakultets styre
• Oslokoalisjonenes rådgivende utvalg
STL har gjennom 2021 blitt invitert til både å lede seminarer og presentere innlegg på møter i
ulike departementer, politiske partier og organisasjoner. Hovedvekten av temaene har vært
knyttet til tros- og livssynssamfunnenes håndtering av korona, tros- og livssynsloven, samt
stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikk og generelle tema knyttet til å leve med tro og
livssyn. STL hadde årlig møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. I tillegg deltok
STL på flere møter med nasjonale myndigheter i forbindelse med pandemien. STL har hatt eget
møte med Fylkesmannen (Statsforvalter) i Oslo og Viken for klargjøring av forskrifter til ny
trossamfunnslov.
STL mottok 5 millioner kroner i bevillingen over statsbudsjettet. Dette inkluderte arbeidet med
mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom, samt kurset «Å leve med tro og livssyn i
Norge».
STL har i 2021 hatt et stort fokus på kommunikasjon i forbindelse med korona-pandemien.
Dette arbeidet har knyttet seg til informasjon om pandemien og like aksjoner for å få folk til å
følge råd og regler, samt teste seg og la seg vaksinere. STL har blitt invitert inn på møter med
myndighetene i forbindelse med pandemien. STL har også deltatt på møter med
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, øvrige helsemyndigheter, IMDi og Oslo kommune om
samme problemstilling. STL har ledet en gruppe som har samarbeidet med myndighetene knyttet
til korona-utfordringer på tros- og livssynsfeltet. Både intern kommunikasjon og ekstern
kommunikasjon har vært etterspurt og nødvendig gjennom hele året. Gjennom den
infrastrukturen som tros- og livssynssamfunnene utgjør har det bl.a. lyktes å komme ut med
informasjon til minoritetsgrupper det ellers ville vært vanskelig å nå. Vi hadde også en aksjon –
«et stikk for felleskapet» – med oppfordring til å teste seg ved behov og ta vaksinen når turen
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Utvalg og styrer

STL har i økende grad skrevet kronikker, innlegg og gitt intervjuer, og ulike medier har kontaktet
STL for kommentarer til utspill, særlig fra politiske miljøer. Tema har vært både koronarelatert og
andre tros- og livssynsrelaterte spørsmål. Ikke minst har det vært mange anledninger til å snakke
og skrive om konsekvensene av den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1.1.2021. STL har
mer aktivitet både på hjemmesiden, har faste månedlige nyhetsbrev, og har økt sin tilstedeværelse
på Facebook, Instagram og YouTube. STL har også laget podcast/videocast. Økt fokus på media
og kommunikasjon har gitt organisasjonen økt synlighet.

STL har besvart 11 høringer i 2021:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Høring – Frivillighet Norge
Høring om Koronakommisjonens rapport
Høring om forskrifter om tilskuddsordninger rettet mot tros- og livssynssektoren
Høring om endringer i gravplasslov og forskrift
Høring om regulering av konverteringsterapi
Høring om forskrift paragraf 6 i trossamfunnsloven
Høring om handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger
Høring om skattefrie gaver til frivillige organisasjoner
Høring om koronasertifikat
Høring om forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljø
Høring om ny opplæringslov og friskoleloven

Prosjekt
•

Barnevern, religion og oppdragelse (BRO) er et treårig prosjekt med støtte fra Bufdir.
2021 er prosjektets første år. Fokus har vært å bygge bro mellom tros- og
livssynssamfunn og barnevernet. I 2021 har særlig byene Drammen og Oslo vært
prioritert. I januar gjennomførte vi et kollokvium om barnevern der ledelsen i Bufdir
møtte STLs rådsrepresentanter og andre ledere fra tros- og livssynssamfunnene.

•

Samhold i mangfold har blitt gjennomført i 2021. Fokus har vært arbeid mot
diskriminering og hat grunnet tro og livssyn. Det har vært gjennomført videosamtaler
med ungdommer og ledere i tros- og livssynssamfunn, samt at det ble arrangert et
seminar om religion i media der vi spurte: fører klikkjag til økt hat mot og diskriminering
5
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kom til den enkelte. Koronakommisjonen kom i 2021 med sin rapport om håndtering av
pandemien. Tro og livssyn var så vidt nevnt. STL tok sammen med noen av
medlemsorganisasjonene ansvar for å få utarbeidet en juridisk betenkning om religions- og
livssynsfrihetens kår under koronapandemien. Rapporten – utarbeidet av advokatfirmaet
Wiersholm – støttet vår oppfatning om at noen av innstrammingene av nasjonale smitteverntiltak
i november 2020, åtte måneder inn i pandemien, var kritikkverdig sett utfra religions- og
livssynsfriheten. Da ble det innført et nytt skille i antallsbegrensningen for arrangementer.
Arrangementer uten «fastmonterte seter» fikk langt strengere antallsbegrensninger enn
arrangementer med «fastmonterte seter». Kirkebenker og bønneplasser ble ikke regnet som
«fastmonterte», uavhengig av «arrangørenes» vilje og evne til å sikre avstand mellom deltakere.
Dette rammet i stor grad tros- og livssynssamfunnene hardt, og begrensningene medførte at
religiøse arrangementer i stor grad ikke kunne gjennomføres. I januar og februar 2021 var
antallsbegrensningen på slike arrangementer 10 deltakere i hele landet. Vilkåret om «fastmonterte
seter» framstår som vilkårlig og urimelig, ikke minst da konsekvensene faktisk rammet
arrangementer med et særlig rettslig vern, slik som religiøse «arrangementer». I desember 2021 ble
STL sammen med Norges kristne råd, Muslimsk Dialognettverk, Den norske kirke invitert til et
møte med ledelsen i Barne- og familiedepartementet og i Helsedepartementet for å drøfte
hvordan sitasjoner der tros- og livssynssamfunnene kommer dårligere ut, kan unngås i framtiden.

av minoriteter? Prosjektet har munnet ut i en «sjekkliste» for konstruktiv diskusjon om
religioner og livssyn».
•

STL Oslo
I 2021 jobbet STL målrettet med å bygge nettverk og berede grunnen for en lokal STLgruppe i Oslo. Dette kom som et resultat av et uttalt ønske fra tros- og livssynssamfunn i
hovedstaden, samt Oslo kommune. STL Oslo ble formelt stiftet 21.oktober 2021 og er
fra 2022 sikret driftstilskudd fra Oslo kommune.

•

STLs årskonferanse 2021
Årskonferansen ble gjennomført 2. desember 2021. Konferansen var delvis fysisk og
delvis digital. Tema for årskonferansen var Religion, demokrati og menneskerettigheter.
Hovedtaler var professor Iselin Frydenlund (MF Vitenskapelig høyskole). Spørsmålene vi
søkte svar på var: Står verden ovenfor en vending i autoritær retning? Hvilken rolle spiller
i så fall religioner i en slik utvikling? Andre medvirkende var Lene Wetteland (Den norske
Helsingforskomiteen, Samira Majumdar (Pew Research Center), Ed Brown
(Stefanusalliansen), Senaid Kobilica (Muslimsk dialognettverk), Egil Lothe
(Buddhistforbundet), Vebjørn Horsfjord (Høgskolen i Innlandet), Trond Enger (STL) og
Ingrid Rosendorf Joys (STL).

•

STLs 25-årsmarkering
STL fylte 25 år i 2021. I den anledning ble det skrevet en rapport med fokus på
medlemssamfunnene, delvis basert på møter/intervjuer med alle medlemssamfunnene i
STL. Pga. koronarestriksjoner ble det i utgangspunktet ikke lagt opp til store arrangement
i forbindelse med jubileumsdagen (30/5). I stedet gjennomførte vi en digital
gratulasjonsaksjon, der myndighetspersoner, ledere og andre venner av STL kunne
gratulere oss med dagen på video og si noe om betydningen av STL i 25 år. Ledere fra alle
sektorer deltok. Vi fikk også publisert fem kronikker/artikler i fem ulike landsdekkende
aviser rundt stiftelsesdatoen. Avisen Vårt Land laget også en sak med STLs styreledere
gjennom 25 år. Da høsten gav rom for større arrangement, planla vi et
jubileumsarrangement på Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter med
eksterne gjester i desember. Arrangementet skulle også romme en planlagt fotoutstilling.
Dette måtte utsettes da det igjen ble innført restriksjoner grunnet korona.

•

Nasjonal minnemarkering
I 2021 var det 10 år siden terroren rammet regjeringskvartalet og Utøya 22.juli. STL
deltok i flere av de nasjonale markeringene og lokale dialoggrupper deltok i markeringer i
de respektive kommunene/byene. STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, deltok i
den offisielle markeringen i regjeringskvartalet, flere representanter fra STLs
medlemssamfunn deltok i sørgegudstjenesten i Oslo domkirke og STLs religions- og
livssynslederforum deltok under den TV-overførte nasjonale sørgehøytideligheten i Oslo
Spektrum sammen med STLs generalsekretær, som samtalte om uenighetsfellesskap med
programlederen, Rima Iraki.

•

Arendalsuken
STL deltok under Arendalsuken med 3 egne arrangementer, inkludert et politisk seminar
med tittelen: La loven leve, om den nye trossamfunnsloven. Vi hadde også en
«langsomsamtale» med religiøse ledere med tema: Hyrde uten flokk? og en middag for STLstakeholders. Sammen med Norges kristne råd arrangerte vi ytterligere 2 arrangement og
deltok på enda 3 eksterne arrangement.
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Øvrige STL-aktiviteter og -arrangementer i 2021

TV-aksjonen
Årets TV-aksjon hadde tittelen Barn, ikke brud, og det var Plan Norges arbeid mot
barneekteskap som ble støttet. STL hadde besøk av nestleder i TV-aksjonen i Oslo,
Håkon Vikøren som fortalte om aksjonen og oppfordret oss alle til å delta og mobilisere i
våre rekker. Det ble filmet og tatt bilder av STLs rådsmedlemmer med oppfordring til å
støtte aksjonen.

•

Klimatoppmøtet
STLs generalsekretær deltok i en interreligiøs delegasjon fra Norge under klimatoppmøtet
i Glasgow.

•

Korona
Pandemien har satt sitt preg på STLs arbeid i 2021. STL har deltatt med informasjon,
holdningsskapende arbeid, i forskningsprosjekt, i ulike seminarer og konferanser, med en
juridisk betenkning og som lyttepost for lokale og nasjonale myndigheter.

•

Å leve med tro og livssyn
Det aller meste av aktivitetene vi bedriver faller inn under overskriften Å leve med tro og
livssyn. I 2021 inngikk elementer av det temaet i alle våre rådsmøter, styremøter, religionsog livssynslederforum, de ulike prosjektene, styringsgruppene og diverse innlegg, foredrag
og taler.

•

Avlyste møter pga. koronapandemien i 2021
Flere arrangement og møter ble gjort digitale, utsatt eller avlyst grunnet koronapandemien.

Økonomi
STL er sikret midler til drift gjennom årlig bevilgning på statsbudsjettet, som post på Barne- og
familiedepartementets budsjett. I 2021 var bevilgningen kroner 5 000 000. I tillegg betaler alle
STLs medlemssamfunn en kontingent beregnet etter størrelse. Til sammen betalte
medlemssamfunnene kroner 823 000 i medlemskontingent i 2021. Honorarene for styreleder var
kroner 30 000 i 2021. STL har jobbet videre med å bli definert som et nasjonalt ressursmiljø for
IMDi/Kunnskapsdepartementet.
•
•
•
•
•
•
•

STL søkte i 2021 tilskudd fra andre instanser
Barne- og familiedepartementet bevilget kr. 300 000,- til tilskudd til dialog, samarbeid og
kunnskapsutvikling på tros- og livssynsområdet 2020. Midlene ble overført til 2021.
Barne- og familiedepartementet bevilget kr. 250 000,- til tilskudd til dialog, samarbeid og
kunnskapsutvikling på tros- og livssynsområdet 2021. Midlene er overført til 2022.
Bufdir bevilget i 2021 kr. 500.000 til prosjektet «Samhold i mangfold».
Bufdir bevilget i 2019 kr. 650 000,- til prosjektet «Barnevern-religion-oppdragelse», år 1 av
3. Midlene ble overført til 2021. Tilskuddet for år 2 på kr. 500 000,- er overført 2022.
Oslo kommune bevilget kr. 400 000,- til tilskudd til religionsdialog. Midlene ble overført
til 2021.
KIFO støttet STL med kr. 50 000,- for arbeid med kartlegging av tros- og
livssynssamfunn i Oslo. Pengene ble først overført til 2020, og er grunnet korona
overført til 2021.
Fritt Ord bevilget i 2021 kr. 30 000,- til STLs årskonferanse.
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•

•

Klima- og miljødepartementet bevilget i 2021 kr. 35 550,- til interreligiøs deltakelse på
klimatoppmøtet i Glasgow.

Årsregnskapet gir etter styrets mening et rettvisende bilde av STLs økonomiske stilling.
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og årsresultatet ble kr. 492 944. De
samlede driftsinntekter var kr. 8 350 075. Kr. 823 000 var inntekter fra medlemskontingenter, kr.
530 243 var momskompensasjon, kr. 59 387,- i stimuleringstilskudd under Covid, og statsstøtten
fra Barne- og familiedepartementet var på kr. 5 000 000,- hvorav kr. 700 000,- var til drift- og
prosjektstøtte til lokale dialoggrupper. I 2021 har regnskapsfører vært Knif Regnskap, mens
revisor har vært Leif Åge Aabø i BDO.
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Det har ikke vært registret arbeidsulykker i 2021 og det har vært 2,8 prosent legemeldt sykefravær
blant ansatte. STL har interne rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. Likestilling
praktiseres så langt det er praktisk mulig, det er to kvinner og fire menn i styret (inkl. vara). I 2021
har det vært fire kvinner og fem menn i staben. STL driver ikke aktiviteter som forurenser
miljøet.

Oslo, 9. februar 2022

__________________
Styreleder (sign)

__________________
styremedlem (sign)

__________________

__________________

Styremedlem (sign)

styremedlem (sign)

__________________

__________________

Styremedlem (sign)

generalsekretær (sign)
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Ingrid Rosendorf Joys

Elisabeth Malting

Daglig leder/generalsekretær
På vegne av: Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssa…
Serienummer: 9578-5998-4-793907
IP: 85.252.xxx.xxx
2022-02-09 09:04:59 UTC

Styremedlem
På vegne av: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssa…
Serienummer: 9578-5998-4-807835
IP: 84.210.xxx.xxx
2022-02-09 09:11:54 UTC

Gurmail Singh Bains

Kobilica\,Senaid

Styremedlem
På vegne av: Samarbeidsrådet For Tros- og Livssynssa…
Serienummer: 9578-5999-4-1389255
IP: 88.95.xxx.xxx
2022-02-09 09:21:52 UTC

Styremedlem
På vegne av: Samarbeidsrådet For Tros- og Livssynssa…
Serienummer: 9578-5995-4-895761
IP: 195.139.xxx.xxx
2022-02-09 09:43:26 UTC

Trond Enger

Steinar Ims

Styreleder
På vegne av: Samarbeidsrådet For Tros- og Livssynssa…
Serienummer: 9578-5999-4-1931167
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-02-09 11:16:27 UTC

Styremedlem
På vegne av: Samarbeidsrådet For Tros- og Livssynssa…
Serienummer: 9578-5999-4-2691377
IP: 85.252.xxx.xxx
2022-02-09 14:08:42 UTC
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"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

