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Forord
2019 har vært preget av en rekke voldelige angrep på gudshus og troende samlet til fredelig
bønn. Terroren mot moskeer i Christchurch, kirker på Sri Lanka og Al-Noor moskeen i Bærum satt dype spor i Norge og Bergen, og bekreftet at vi har en lang vei å gå i kampen mot ekstremisme og hatefullt tankegods.
Men i kjølvannet av disse angrepene har 2019 også vist enormt samhold på tvers av tros- og livssynsskillene. Vi holdt appell på Torgallmenningen, deltok i rekviemmessen i St. Paul kirke og
slo ring rundt Bergen moské, skulder til skulder med hele 200 bergensere. Vi sa høyt og tydelig
at alle skal være trygge i bønn. Ved å stå sammen og vise kjærlighet gjør vi det motsatte av det
som terroristene ønsker å oppnå.

#tryggibønn-markering 16. august, med representanter fra Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige, Kristensamfunnet, Den norske kirke og Bergen moské

Den gode tros- og livssynsdialogen som vi har i Bergen gjør det mulig å mobilisere mange når
det trengs, og det må vi fortsette med. Vi trenger flere møteplasser. Derfor startet vi i 2019 med
Åpen dialogkafé, et nytt lavterskel tilbud for vanlige mennesker som har lyst til å slå av en prat
om tros- og livssynsrelaterte tema.
Det trengs også mer kunnskap om det lokale tros- og livssynslandskapet og om hva som skjer i
de fellesskapene som er så viktige for mange i Bergen. Derfor gjennomførte vi et stort kartleggingsprosjekt, mens vi samtidig fortsetter å informere om og invitere inn til lokale tros- og livs-
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synssamfunn under festivalen Mangfoldsbyen. Det er også positivt at lokale tros- og livssynstemaer og vårt arbeid i STL har fått mer oppmerksomhet i lokalpressen.
Ekstremisme, hatkriminalitet og fiendtlige holdninger mot religiøse minoriteter bekjempes ikke
med dialog alene. STL Bergen bidro ved flere anledninger til politiske handlingsplaner mot
muslimhat. Vi løftet STLs perspektiver overfor politikere opp mot kommunevalget og i utvalg
for frivillighet, gravferd og hatkriminalitet. Vi har blitt mer synlig og tydelig som lokal aktør og
talerør på tros- og livssynsfeltet.
Foreliggende årsmelding beskriver våre aktiviteter på dialog- og likebehandlingsfeltet, og hvordan organisasjonen har utviklet seg i 2019. Gjennom dialog bygger vi gjensidig respekt og forståelse mellom mennesker med forskjellig tro og livssyn. Arbeidet for likebehandling av tros- og
livssynssamfunn er basert på grunnleggende menneskerettigheter og prinsipper om ikkediskriminering.
STL Bergen ønsker å takke alle våre støttespillere for et godt samarbeid i 2019. Vi gir også en
stor takk til alle rådsmedlemmer, medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere som har gitt
mye av seg selv i form av frivillig arbeid til oss i STL Bergen.
Sajjad Younas
Styreleder 2019 – 2020
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2019 i korthet
Januar
På årsmøtet 22. januar ble Sajjad
Younas valgt til ny leder. Bergen
moské var vertskap.

•

August
•

Februar
Første åpen dialogkafé på kulturhuset Danckert Krohn, 14. februar.
En ny lavterskel og uformell møteplass for mennesker på tvers av tro
og livssyn.

•

•

Mars
9. mars inviterte STL til seminar
om forsamlingslokaler for tros- og
livssynssamfunn, i samarbeid med
Bergen kommune.
Over 150 ansatte i kommunale- og
spesialisthelsetjenesten deltok på en
fagdag om tros- og livssynsmangfold i møte med sykdom og død, 21.
mars.

•

•

•

•

Etter terrorangrepet på moskeer i
Christchurch kalte STL inn til dialog på Bergen Offentlige Bibliotek,
9. april.
Samtalen om muslimfiendtlighet
og gode tiltak mot stigmatisering
og diskriminering fortsatte med et
seminar i samarbeid med tankesmien Minotenk, 27. april, etterfulgt
av en offentlig panelsamtale.
Årets andre rådsmøte ble avholdt
den 10. april i lokalene til Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina.

Juni
•

September
•

Festivalen Mangfoldsbyen arrangertes for tredje gang på rad (20. –
25. september). Et fullt program
med filmkveld, tros- og livssynsvandringer, dialogkveld og dialogmiddag.

Oktober

April
•

Under fredagsbønnen 16. august
slår 200 bergensere ring rundt Bergen
moské.
#tryggibønnmarkeringen var en solidaritetsaksjon etter moskéangrepet i Bærum
uken før.
I anledning kommunevalget kom
representanter fra åtte politiske
partier til rådsmøte 22. august for å
diskutere lokal tros- og livssynspolitikk. Kristensamfunnet var vertskap.

20. juni samlet rådet seg for sommeravslutning i lokalene til Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

•

I forbindelse med Internasjonal uke
var det åpen dialogkafé rundt temaet global trosfrihet.

November
•

Religion og barnets beste var tema
for årets fjerne rådsmøte (14. november), som ble arrangert som
seminar i samarbeid med STL nasjonalt.

Desember
•

Rådet avsluttet året den 12. desember med en samtalekveld om mat i
tros- og livssynsperspektiv. Sjømannskirken var vertskap Dialogen
ble innledet av rådsmedlem Jannicke Troe (Buddhist-samfunnet).
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Medlemmer i 2019
Tros- eller livssynssamfunn

Representanter

Abu al-Fadel Islamsk Kultursenter

Ali Salman Al-Obaidi

Ahmadiyya M uslim Jama’at

Safeer Uddin Mansoor

Bahá’í-samfunnet i Bergen

Alasdair McLellan
Tone Holsen
Syriana Arous

Bergen Hindu Sabha

Sivagnanasundaram Sathalingam

Bergen moské

Abdi-Latif Abdilahi Ahmed
Sajjad Younas
Bano Abdulrahman

Bergen M uslimske Forening

Adem Guven

Bergen Singh Sabha Gurdwara

Bharj Gurcharan Singh

Buddhistforbundet

Jannicke Troe
Anne Karin Åkrå

Den katolske kirke

Dom Alois Brodersen

Den norske kirke

Gudmund Waaler (fra mars)
Gudveig Kartveit Sundsbø
Hildegunn Isaksen

Det Islamske Felleskap Bosnia og Hercegovina

Adnan Osmicic
Ibrahim Sabic
Rasim Kahrimanovic

Holistisk Forbund
Human-Etisk Forbund

Jarle Pedersen
Kristine Aarre Hånes (fra april)
Mariann Øvstegård

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Tove Løvstad
Robert Dean Luke

Kristensamfunnet

John Rawcliffe
Daan Ente (fram til juni)
David Måkestad (fra september)

Kvekersamfunnet

Esther Kleve
Linda Karen Eide

M etodistkirken

Rolf Hugo Hanssen

Den Thailandske Buddhistforening Hordaland

Sirilak Skadal
Sathian Khunwong
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Dialog
Dialog på flere nivåer
STL Bergen ønsker å være en arena for intern dialog i rådet mellom representanter fra våre
medlemssamfunn, for dialog mellom ledere og andre medlemmer fra ulike tros- og livssynssamfunn, og for åpen dialog i det offentlige rom. STL Bergen ønsker å etablere flere kontaktflater for ledelse og andre medlemmer i byens tros- og livssynssamfunn, blant annet gjennom
seminarer som utdyper samfunnsaktuelle debatter. !Den offentlige dialogen skaper møteplasser
på tvers av tro og livssyn, løfter frem tros- og livssynspolitiske spørsmål og bidrar til mer kunnskap om tros- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet.

Dialog i rådet
Rådsmøter og samtalekvelder er de viktigste arenaer
for intern dialog. Sentrale
formål med intern dialog er
å skape trygghet mellom
rådets medlemmer og kunnskap og forståelse om hverandres tro og livssyn.
Målsetningen for 2019 var å
styrke dialog og fellesskap
internt i rådet, blant annet
ved å sette av tilstrekkelig tid til dialog på rådsmøter. Det ble avholdt Årsmøte i Bergen moské, 22. januar.
to samtalekvelder i 2019, begge to i forbindelse med sommer- og vinteravslutning. Diskriminering på bakgrunn av religion, angrep mot moskeer i Norge og utlandet, og ulike matpraksiser var blant temaene som ble tatt opp i rådet.

Åpen dialogkafé
I 2019 ble Åpen dialogkafé lansert som nytt tiltak. Formålet er å drive
et regelmessig og lavterskel dialogtilbud for mennesker på tvers av
livssyn og kultur. Kafeen er åpen for alle, og gir samtidig rådsmedlemmer mulighet til å treffes uformelt utenom rådsmøter og uten
saksliste. Møtested er den trivelige peisestuen i kulturhuset Danckert
Krohn. Foreløpig har Åpen dialogkafé vært arrangert to torsdager
per semester. Det har kommet en liten gruppe med noen faste og
noen nye deltakere hver gang, med en god variasjon av livssyn, alder,
og kjønn.
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Sammen mot muslimfiendtlighet
I løpet av 2019 har STL Bergen hatt spesielt fokus på situasjonen rundt diskriminering og hatkriminalitet mot muslimer. Nødvendigheten av gode tiltak ble bekreftet av høyreekstremistisk
terror mot moskeer både i utlandet og i Norge.

Muslimfiendtlighet – vårt ansvar?
Etter de dødelige angrepene i Christchurch,
New Zealand, i mars kalte STL Bergen inn til
dialogmøte på Bergen Offentlige Bibliotek.
Sammen med panelet og salen drøftet samtaleleder Amila Suljevic hvordan samfunnet kan
støtte opp rundt minoriteter, og hvilke tiltak
Bergens befolkning, offentlige etater og muslimer selv kan gjøre for å lette på situasjonen.
Panelet med moderator Amila Suljevic; Pål Tore Hage, Vest
politidistrikt; Faicel Chaabi, Bergen moské; Elisabeth Harnes,
RVTS Vest; Sølve Sætre, Byrådsavdeling for sosial, bolig og
inkludering i Bergen kommune; Alasdair McLellan, STL
Bergen; Øyvind Strømmen, forfatter om høyreekstremisme.

Innspill til handlingsplaner
Lørdag 27. april inviterte STL Bergen og minoritetspolitisk
tenketank Minotenk til en seminardag med muslimfiendtlighet i sentrum. Daglig leder Linda Noor presenterte Minotenks kunnskapsgjennomgang av muslimfiendtlige holdninger i Norge, og inviterte til innspill til arbeidet med en
handlingsplan. Dagen ble avsluttet med en samtale på Bergen Offentlige Bibliotek ledet av Karoline Rossgård Salhus,
med i panelet Sajjad Younas, Solveig Moldrheim (Raftostiftelsen), Linda Noor, Ahmad Fardin Rasooli (Ung Muslim
Bergen) og Michel Herzberg (Høgskulen på Vestlandet).
Seminaret var støttet av Fritt Ord.
Senere på høsten deltok STL også i et innspillmøte for en
nasjonal og kommunal handlingsplan, med blant annet likestillingsministeren Trine Skei Grande og byråd Katrine
Nødtvet.
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STL praktikant Aman Haque og rådsmedlem Gudmund Waaler med Minotenks rapport.

Nytt samarbeid med Vest politidistrikt
Våren 2019 inviterte Vest politidistrikt STL
Bergen til å delta i en arbeidsgruppe mot hatkriminalitet med representanter for utsatte
grupper. Hatkriminalitet er lovbrudd som
motiveres av hat mot personer eller grupper på
grunn av sin etnisitet, religion, kjønn, seksuelle
orientering eller funksjonsnedsettelse. Det er
ofte et problem å avklare motivasjonen, og en
viktig brikke for politiet er å forstå hvilke indikatorer som ligger til grunn for hatkrim. Foruten
STL deltok Antirasistisk senter, Skeiv Verden og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Ved
å samle disse gruppene var det mulig å se på hatkrim på tvers av utsatte grupper.
Christian Michelsens gt. 4, 5012 Bergen · www.stlb.no · stlb@stlb.no · +47 969 08 380 · Org 998 169 852
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#tryggibønn
Angrepet på Al-Noor Islamic Center i Bærum 10. august bekreftet at både handlingsplan og
politiets satsing på forebygging av hatkriminalitet er tvingende nødvendig.
Under fredagsbønnen 16. august slo om
lag to hundre bergensere ring rundt
Bergen moské for å vise solidaritet.
Tros- og livssynssamfunnene i Bergen
stilte sterkt opp for å vise støtte til muslimene. Blant annet var det representanter fra Den norske kirke, Den katolske
kirke, frikirker, Kristensamfunnet, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
bahá’í-samfunnet, hinduer og HumanEtisk Forbund til stede under markeringen, som ble koordinert av STL.
Også politikere ønsket å vise sin støtte.
Blant annet stilte fire medlemmer av
byrådet opp til markeringen, samt politikere fra de fleste bystyrepartiene.

F.v. Byråd Linn Kristin Engø, Sajjad
Younas, leder i STL Bergen, bystyremedlem
Geir Steinar Dale, byråd Håkon Pettersen,
byråd Erlend Horn, byrådsleder Roger
Valhammer, imam Abdi-ladif Ahmed og
imam Senaid Kobilica, leder i Muslimsk
Dialognettverk. Foto: Abdullahi Elmi Ibrahim

Etter markeringen ved moskéen møttes
et hundretalls mennesker opp ved Den
blå sten for å holde appeller mot muslimfiendtlighet og terror.
Markeringen fikk god dekning i media, i
Bergens Tidene, i Bergensavisen og på
NRK Vestlandsrevyen.
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Mangfoldsbyen 2019
For tredje år på rad ble Mangfoldsbyen arrangert (20. – 25. september), festivalen som feirer
mangfoldet av tro og livssyn i Bergen. Årets utgave kunne by på et variert program med kulturelle og dialogarrangementer.
Åpningsarrangementet var visning av filmen Bønn på Cinemateket, etterfulgt av en dialogsamtale om fenomenet bønn. I panelet, ledet av Amila
Suljevic, deltok regissør Lasse Gallefoss, Tone Holsen fra bahá’í-samfunnet, Jannicke Troe fra
Buddhistforbundet og Linda Karen Eide fra Kvekersamfunnet. De fortalte om sitt forhold til bønn
eller meditasjon og dens betydning innenfor deres
religiøse retninger.
På lørdag og søndag inviterte kirker, moskéer og
templer til åpne hus, gjennomført som to tros- og
livssynsvandringer. Den første besøkte Hare
Krishna, Kristensamfunnet, Den norske kirkes Johanneskirken, og ble avsluttet på Bergen moské. På
søndag tok vandring sted langs bybanen og besøkte
Bergen Hindu Sabha, kurdiske Imam Bediuzzeman
Camii og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Human-Etisk Forbund bidro til programmet med et
foredrag av Bjørn Stærk om ytringsfrihet. Kirkelig
dialogsenter Bergen arrangerte sammen med STL en
samtale om religiøs praksis i krig. Gudmund Waaler,
som er tidligere sjefsprest i Sjøforsvaret og nåværende domprost og rådsmedlem, fortalte om sin forsking på soldaters erfaringer rundt voldsbruk. Deretter ble det samtale om kirkens rolle i krig livssynsmangfold i Forsvaret, med bl.a. ortodoks feltprest
Theodor Svane.
Mangfoldsbyen ble avsluttet med dialogmiddagen
på Bergen Internasjonale Kultursenter, som også ble
til i samarbeid med Kirkelig dialogsenter. Over en
middag ble ca. 80 mennesker kjent og hadde dialog
på tvers av tro og livssyn. Kvelden ble også omtalt i
Bergensavisen.
Mangfoldsbyen ble gjennomført med støtte fra Bergen kommune og Kulturdepartementet.
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Religion og «barnets beste»
Barns rettigheter og familieliv i
forhold til livssyn og likeverdige
offentlige tjenester har blitt et
viktig tema de siste årene, som
STL Bergen ønsket å jobbe med
lokalt i 2019. Representanter fra
Bergen kommunes Etat for barn
og familie og fra byens tros- og
livssynssamfunn møttes 14. november til seminar om religion og
barnets beste. Sentralt sto spørsmålet rundt samarbeid mellom
barne- og familietjenestene og
tros- og livssynssamfunn.
Seminaret ble arrangert i
samarbeid med STL nasjonalt,
som har livssynskompetanse på barne- og familiefeltet som et av sine fokusområder. Niels
Fredrik Skarre orienterte om STLs arbeid på dette feltet. Førsteamanuensis Jon Vegard Hugaas
fra Høgskolen på Vestlandets Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag presenterte
utfordringer med barnehage og skole har med å takle mangfold. SLT-koordinator Ann-Magrit
Grip i Bergen kommunes Etat for barn og familie orienterte om etatens ulike tilbud til barn og
familie. Hun fremhevet samarbeidsavtalen mellom etaten og Bergen moské, som danner en
plattform for samarbeid mellom det muslimske miljøet og etatens tjenester. Til slutt fortalte
Bisharo Osman, styremedlem i Bergen moské, om moskeens erfaringer med foreldreveiledning
og ICDP-kursing.

Øvrige dialogprosjekter
Prosjekt Bergen dialog pluss, som startet i
2018, ble avsluttet med en idrettsdag og hyttetur
til Kvamskogen. Begge arrangementer ble forberedt av en komité bestående av ungdommer fra
Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina og
Bergen moské. Prosjektmedarbeider Mohamed
Saleh koordinerte komiteen. Målet med arrangementet var å skape dialog og samtidig ha det gøy
sammen. Prosjektet var støttet av Kulturdepartementet og fokuserte på å styrke tros- og
livssynsdialogen blant muslimske trossamfunn i
Bergen.
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Kartlegging av tros- og livssynslandskapet i Bergen og omegn
I 2019 har STL Bergen gjennomført en omfattende kartlegging av tros- og livssynssamfunn som
er aktive i Bergen kommune og nabokommune. Prosjektet var finansiert av dialogmidler fra
Kulturdepartementet og ble utført i to faser. Fase 1 besto av å danne en fullstendig oversikt over
tros- og livssynssamfunn med virksomhet i Bergen og utvalgte omegnskommuner (Os, Sotra,
Stord, Voss og Osterøy), inkludert informasjon om antall medlemmer, forsamlingssted, nettog facebooksider og kontaktinformasjon. Det har blitt identifisert 90 tros- og livssynssamfunn
med aktiviteter i Bergen, hvorav 65 ansees som kristne. Oversikten gir et hittil manglende
kunnskapsgrunnlag for arbeidet på det lokale tros- og livssynsfeltet, både dialogisk og politisk.
Prosjektets andre fase besto av oppsøkende informasjonsarbeid til aktuelle tros- og livssynssamfunn som ikke er medlemmer i STL Bergen. Hensikten var både å innhente informasjon om deres virksomhet, men også å knytte dem nærmere til STLs aktiviteter. Besøkene har
avdekket noen viktige utfordringer og styrket STLs nettverk lokalt.

4. Likebehandling
Et overordnet mål for STL Bergen er å bidra til at alle innbyggere i Bergen og omegn har lik
tilgang til tjenester uavhengig av tro eller livssyn. I 2019 har STL Bergens likebehandlingsarbeidet vært fokusert på to områder, likeverdige helsetjenester og lokaler.

Likeverdige helsetjenester
Kompetanseheving i helse- og omsorgsektoren er en viktig forutsetning
for å kunne ivareta åndelige og eksistensielle behov for alle, uansett tro og livssyn. 21. mars deltok over 150 ansatte i
kommunale- og spesialisthelsetjenester
på en fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon på Haukeland
universitetssjukehus. Fagdagen var et
samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland, Etat for
sykehjem i Bergen kommune og STL
Bergen. Programmet besto av ulike foredrag om helhetlig åndelig/eksistensiell
omsorg og flerkulturell kommunikasjon. STL Bergens rådgiver Alasdair McLellan ga en oversikt over tros- og livssynslandskapet i Vestland fylke, og representanter fra Bergen moské, Den
katolske kirke, Den norsk-ortodokse kirke presenterte om forholdet til sykdom og død i innenfor deres tradisjoner. Flere andre tros- og livssynssamfunn, bl.a. Human-Etisk Forbund og Jehovas vitner, sto på stand for å besvare spørsmål fra helsepersonell.
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Lokaler
Flere medlemssamfunn har behov for større eller mer egnede lokaler, og mange har uttrykt
ønske om et bedre tilbud av livssynsåpne seremonirom for gravferd og andre seremonier. For å
kunne jobbe mer systematisk med denne problemstillingen ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe i 2018, som møttes to ganger i 2019.
Arbeidet startet med et seminar om
forsamlingslokaler 9. mars, arrangert
samarbeid med Bergen kommune.
Seminar hadde fokus på blant annet
reguleringsplaner og byggetillatelser,
bruk av kommunale lokaler, og erfaringer fra trossamfunn som har kjøpt
egne lokaler. Seminaret ble fulgt opp
med en spørreundersøkelse blant
medlemssamfunn for å systematisk
kartlegge nåværende situasjon og behov.
Som resultat av disse aktivitetene har STL Bergen i
Dmitry Ostanin fra Den russisk-ortodokse kirke forteller om
2019 bygget opp kompetanse på dette feltet med
erfaring med kjøp av bedehus.
kunnskap både om regelverk og prosedyrer, og med
trossamfunns erfaringer med leie og kjøp. Basert på dette lages det nå et veiledningshefte som er
utformet med sikte på nasjonal bruk. Arbeidet med heftet er delvis finansiert av STL nasjonalt.
Heftet er tenkt til å fungere som orientering for tros- og livssynssamfunn som tenker på å leie
eller kjøpe egne lokaler. Samtidig vil det kunne brukes opp mot kommuner og andre myndigheter for å få forståelse for utfordringer, inkludert seremonilokaler og stillerom.

Stillerom
I 2019 har STL Bergen også utviklet sitt arbeid med livssynsåpne stillerom. I januar ble kartet
over stillerom i Bergen lansert på nettsiden. Samtidig ble det utarbeidet en rekke anbefalinger
med bildemateriale, som kan være til hjelpe ved etableringen av et nytt stillerom, eller ved tilpasning a v eksisterende rom. Anbefalingene har
vært brukt aktivt i ulike arbeidsgrupper som jobber
med stillerom på Sandviken sykehus og det nye
Barne- og ungdomssykehuset. På oppdrag fra og
med støtte av STL nasjonalt vil materialet nå utvides til et universelt utformet hefte i løpet av 2020.
Mot årsskiftet åpnet det også et stillerom/bønnerom på Bergen lufthavn, noe som STL
Bergen har jobbet for i mange år. Samtalene om
videre utforming fortsettes i 2020.
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Lokal tros- og livssynspolitikk
2019 var valgår, og noen uker før kommunevalget ble representanter fra alle politiske partier
invitert til rådsmøte til samtale om lokale utfordringer og gode tiltak som skal gjøre Bergen til
en inkluderende og livssynsåpen by. Åtte valgkandidater diskuterte tros- og livssynspolitikk,
mens representanter fra elleve ulike tros- og livssynssamfunn var til stede. Utvalgte temaer var
diskriminering og hatkriminalitet, likeverdige helsetjenester i sykehjem, og seremonilokaler.
Politikerne viste mye velvilje til å jobbe sammen for en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk,
noe som STL Bergen vil følge opp og bidra til.

Organisasjon
Rådet
Rådet er øverste organ mellom årsmøtene, og består av valgte representanter for STL Bergens
18 medlemssamfunn. Rådet drøfter overordnede saker innenfor tros- og livssynsfeltet, inkludert dialog, etikk og politikk.
I 2019 har rådet møttes til fem formelle møter, inkludert årsmøte. Møtene ble avholdt hos Bergen moské, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Kristensamfunnet og Human-Etisk Forbund.
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Rådet vedtok rutiner for opptak av nye medlemssamfunn, og valgte representanter til gravplassutvalget i Bergen Kirkelig Fellesråd. Temaer som ble tatt opp inkluderte internasjonale
terrorangrep mot gudshus og lokale utfordringer for muslimer i Bergen; lokal og nasjonal trosog livssynspolitikk, og «barnets beste» i forhold til familie og livssyn. Det var også besøk av
bl.a. STL nasjonalt og Humanistforbundet.
Utover rådsmøter samlet rådet seg til sommer-og vinteravslutninger, samtalekvelder, og dialogkafé. Rådsmedlemmer stilte i ulike komiteer, forberedte innledninger på samtalekvelder, deltok
på arrangementer og var vertskap for medlemssamfunnenes deltakelse i Mangfoldsbyen og
tros- og livssynsvandringer.

Styret
Rådet delegerer administrative og organisatoriske saker til et styre. Styret leder virksomheten
mellom rådsmøtene, innstiller saker til rådet og er arbeidsgiver for ansatte.
Styret har etter årsmøtet bestått av:
Navn

Tros/livssynssamfunn Ansvar

Sajjad Younas
Jannicke Troe
Alasdair McLellan

Bergen moské
Buddhistforbundet
Bahá’í-samfunnet

Leder
Nestleder
Kasserer

Styret har i 2019 hatt ti møter. Møtene ble brukt til forberedelse av rådsmøter, planlegging av
arrangementer og prosjekter, samt drøfting av organisasjonens økonomi, strategi og sammensetning. Utover møtevirksomhet har styremedlemmer ledet og deltatt på interne arrangementer, besøkt medlemssamfunn, og deltatt på møter med samarbeidspartnere og to samlinger for
lokale STL grupper i Oslo.

Ansatte
STL Bergen har en ansatt organisasjonssekretær. Arbeidsoppgavene består av administrativt
arbeid, søknadsskriving, koordinering, intern og ekstern kommunikasjon, representasjon og
arbeid med arrangementer og prosjekter. I 2019 var stillingsomfang 90%. Birgit van der Lans
var i full permisjon fra stillingen sin fra februar til og med juni, og tok ut 50% permisjon fra
august til november og 20% ut året. Karoline Rossgård Salhus vikarierte som organisasjonssekretær 1. februar – 31. juni (40%). Alasdair McLellan har hatt en midlertidig stilling som rådgiver
i forbindelse med prosjekt og vikariat (50% februar – juli, 60% fra august).
Øvrige engasjementer Mohamed Saleh ble engasjert som ungdomskoordinator i prosjekt
Bergen dialog pluss (januar – mai 2019). Aman Haque var involvert i en rekke arrangementer
som praktikant.
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Komiteer og arbeidsgrupper
Komité
Arbeidsgruppe for lokaler

Medlemmer
Linda Karen Eide
Alasdair McLellan
Jarle Pedersen

Mangfoldsbyen

Israt Begum
Gudveig Kartveit Sundsbø
Jannicke Troe

Referansegruppe kartleggingsprosjekt

Hildegunn Isaksen (STL / Kirkelig dialogsenter)
Marie von der Lippe (Universitetet i Bergen)
Leif Erik Nielsen (Bergen Frikirke)
Torfinn Wang (Bjørgvin bispedømme)

Bergen dialog pluss

Bano Abdulrahman
Adnan Osmicic
Mohamed Saleh
Sajjad Younas

Eksterne utvalg
Arbeidsgruppe Hatkrim Vest politidistrikt

Alasdair McLellan

Frivillighetsutvalg Bergen kommune

Alasdair McLellan

Gravplassutvalg i Bergen Kirkelig Fellesråd

Linda Karen Eide
Sivagnanasundaram Sathalingam (vara)

Stillerom Barne- og ungdomssykehus

Birgit van der Lans og Alasdair McLellan

Stillerom Sandviken sykehus

Birgit van der Lans og Alasdair McLellan

Økonomi
STL Bergen mottok i 2019 driftstilskudd fra Bergen kommune på kr. 201.500,- og fra STL nasjonalt på kr. 75.000,- Øvrig finansering kommer fra prosjektmidler. Den viktigste har vært
Kulturdepartementet. Øvrig prosjektfinansiering har kommet fra Barne- og likestillingsdepartementet, Bergen kommune, Fritt Ord og Hordaland fylkeskommune.
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