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IRN Nyhetsbrev 

 

IRN NYHETSBREV 

Assalamualeykum. 
 
Islamsk Råd Norge og det nye styret har besluttet 

å sende nyhetsbrev til våre medlemmer én gang i 

kvartalet. Innholdet i brevet kommer til å være en 

kort oppsummering av kvartalet som har vært.  

 

Siden dette er første nyhetsbrevet i år 2017 så 

oppsummerer vi også viktige aktiviteter IRN styre 

har vært med på i slutten av 2016. 

 

Til slutt vil vi legge ut en sitat fra Hadith evt av 

våre medlemmer som gir oss tilbakemeldinger 

enten via epost eller sosiale medier.   

 

 

Fra Styret 

Ny hjemmeside  

Det midlertidig styret oppfattet veldig tydelig at 

Islamsk Råd Norge har behov for å fornye seg, 

spesielt etter den verste krisen (personalsaken) 

organisasjonen har vært igjennom 

En fornyelse skulle skje i alle ledd og kanaler. 

Også hjemmesiden. Styret hadde ambisjon om å 

fremme IRN som samhandlende, inkluderende og 

proaktiv. Basert på dette igangsatte IRN styret 

prosjektet med å oppgradere hjemmesiden som 

ledes av vår informasjonsansvarlig med bistand 
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fra tjenesteansvarlig. Prosjektet har holdt fast på sine 

mål og lanseringen av hjemmesiden gikk bra som 

planlagt. 

Prosjektet har hatt et høyt tempo sammen med 

webutvikler BuskerudWeb AS og BrandingBox AS. Selve 

oppgraderingen er delt inn flere faser som inkluderer de 

tjenestene IRN ønsker å tilby på sin hjemmeside for våre 

brukere. I første omgang lanseres siden med nytt design 

og oppdatert informasjon.  
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Vår Ungdomsansvarlig har sammen med ISMG moske 

tatt initiativet til å arrangere en workshop hvor tema er 

«Muslimhat & Ekstremisme». Dette er et tema IRN styret 

prioriterer høyest blant mange av sine aktiviteter som 

er del av TryggMuslim tjenesten. Workshopen var en del 

av et tre-delt prosjekt med video og publikasjon som 

etterfølgende. Utgifter dekkes av statlige midler. 

WORKSHOP - Muslimhat 

 

Workshop samling 

 

11.03.17 

 
 

Alternativ Finansiering 

13.03.17 

 
 
En stor norsk kommersiell bank tok et initiativ til å 

kartlegge behovet for et såkalt «Rentefri lån». Denne 

nyheten ble godt tatt imot av våre medlemmer og unge 

norske muslimer.  

IRN ble kontaktet av banken for ytterligere dialog og 

samarbeid rundt emnet. IRN har ønsket et «Alternativ 

finansiering» produkt velkommen og bistår i dialog 

med de kommersielle aktørene.  

For å modne prosessen for mottak av et slikt produkt, 

arrangerte Muslimsk Fellesråd Rogaland i samarbeid 

med IRN et seminar på et området som er uklart for 

mange, Det er derfor essensielt å ha flere slike 

seminarer fremover slik at alle ubesvarte spørsmål blir 

belyst.  

Les mer: http://www.vl.no/nyhet/norsk-bank-tilbyr-

halal-lan-1.910955 

 

 

 

 

http://www.vl.no/nyhet/norsk-bank-tilbyr-halal-lan-1.910955
http://www.vl.no/nyhet/norsk-bank-tilbyr-halal-lan-1.910955
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Det er et stolt øyeblikk for IRN å flytte inn til nye, 

moderne og romslige lokaler. Med 4 ansatte så var 

behovet sterkt for flytte på seg.  

Vi inviterer deg til å ta en tur innom! Adressen er: 

Karoline Kristiansens vei 5 (2.etg) 

 

 

                   

 

Bildet tatt på seremonien 

Feltimam i Forsvaret 

IRN har fått nytt kontor 

Islamsk Råd Norge har i de siste 5 årene bistått dette 

prosjektet som ble initiert av Feltprestkorpset i Forsvaret.  

 

Det var en begivenhetsrik seremoni med gode taler og 

god mat. En historisk dag for oss alle, for det norske 

samfunnet og forsvaret som eksemplarisk vis inkluderer 

mangfoldet. 

 

Islamsk Råd Norge gratulerer imam, Najeeb ur - Rehman 

Naz, som i går ble innsatt som den første feltimam i det 

norske Forsvaret. Vi gratulerer og ønsker han lykke til! Vi 

gratulerer også World Islamic Mission, som har hatt 

Najeeb ur Rehman Naz som imam i flere år 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
27.02.17 

 

 

06.03.17 
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IRN roses for sin tilstedeværelse 

Styret besluttet om å drive med en målrettet 

kommunikasjon, nemlig være på de plattformene 

hvor våre medlemmer og unge norske muslimer er.   

Basert på det grunnlaget opprettet IRN for første 

gang en Instagram konto ved brukernavn 

«@islamskraadnorge» som ble tatt imot med åpne 

armer.  Siden da har IRN vært aktive med å 

informere sine norske muslimer på sosiale medier. 

Dette ble også lagt merke til av det norske 

mediehuset, hvor avisen Vårt Land skrev en 

artikkel om dette den 03.01.17. Det er historisk 

øyeblikk for IRN og for styret at vår jobb og vår 

strategi leder oss til den banen styret har valgt å 

følge. Også er det en bekreftelse på at vår 

kommunikasjonsstrategi mot samfunnet fungerer. 

IRN Ungdomsansvarlig sammen med leder 

fra ICC Ungdom (høyre) 

 

Det er ellers gledelig å informere at styret mottar 

stadig gode tilbakemeldinger og støtteerklæringer fra 

unge norske muslimer som setter pris på vår 

tilstedeværelse og tilgjengelighet.   Les mer:  

http://www.vl.no/nyhet/islamsk-rad-med-mindre-

om-halal-mer-om-likestilling-1.908421 

 

03.01.17 

 

 

 

 

IRN Ungdomspris 
23.12.2016 

 
 
Det sittende styret vedtok å innføre en IRN 

Ungdomspris som deles ut årlig til en 

ungdomsorganisasjon blant våre 

moskemedlemmene som utmerker seg, motiverer 

og engasjerer andre norske muslimer. 

Hensikten med denne prisen er å takke de frivillige 

unge norske muslimer som for deres innsats og 

motiverer dem til å fortsette det gode arbeidet. 

Den aller første IRN Ungdomspris for 2016 ble gitt 

til ICC Ungdom for deres innsats på dialogfronten 

og deres inkluderende representasjon av alle 

muslimer. 
 

http://www.vl.no/nyhet/islamsk-rad-med-mindre-om-halal-mer-om-likestilling-1.908421
http://www.vl.no/nyhet/islamsk-rad-med-mindre-om-halal-mer-om-likestilling-1.908421
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I kjølevannet av en opphetet diskusjon rundt 

bruken av Niqab på offentlige steder og skoler, 

ble IRN kalt inn til et møte hos 

Kunnskapsdepartementet for 

konsekvensutredning av forbud mot heldekkende 

ansiktsplagg.  

IRN var tydelig under dette møtet på et slikt 

forbud vil innskrenke kvinners rett til å ta seg 

høyere utdannelse og dermed også virke 

integreringshemmende. Vi var også tydelige på at 

et eventuelt slikt forbud er imot religionsfrihet 

som bryter med de verdiene norske samfunnet er 

bygd på. Og argumentene som legges til grunn for 

et forbud er ikke holdbare.  

Forbud mot Niqab 

IRN presiserte at det er et fåtall av kvinner 

som bærer Niqab, dermed bruker de 

folkevalgte ressurser og penger på en sak 

som majoriteten av samfunnet ikke blir 

berørt av.  

 
 

01.12.16 

 
 

«Tale er gull» 

01.12.16 

 
 
IRN var tilstede på denne konferansen, arrangert 

av stiftelsen «Rød knapp – Stopp vold mot 

kvinner, som ble arrangert i forbindelse med FNs 

internasjonale dag for avskaffelse av vold mot 

kvinner. 

Tema for konferansen var avvergeplikten. Denne 

plikten får foran taushetsplikten og innebærer at 

alle har plikt til å si fra dersom en kvinne utsettes 

for vold.  

IRN er stolt av å være en del av «Rød-knapp» 

alliansen.  

 

FOTO: Ihor Voloshyn / Shutterstock 

Bildet fra konferansen 
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Workshop – diskriminering, mobbing og 

hatkriminalitet 

Sent i november ble IRN invitert av Rådhuset til å 

delta i en workshop der tema var å styrke vernet 

mot diskriminering, mobbing og hatkriminalitet. 

Dette er tema IRN er veldig opptatt av og har et 

høyt fokus. Det er også prisverdig av byrådet og 

bystyret er opptatt av å igangsette konkrete 

tiltak og praktiske løsninger.  

IRNs initiativ til å registrere Islamofobi og 

hetsing av muslimer ble også diskutert.  

 

27.11.16 

 
 

IRN skal registrere hatkriminalitet 

Det tok kort tid før styret satte sine ord til handling 

etter styreseminaret i Drammen. For en av de 

største begivenhetene for høsten 2016, var styrets 

beslutning om registrere for å få belyst den økende 

trenden av hetsing mot muslimer. Vi oppfordret 

våre medlemmer og alle norske muslimer som har 

eller blitt utsatt for en slik kriminell handling, om å 

melde inn til IRN samtidig som saken anmeldes til 

politiet. 

Pr i dag er det mangelfull statistikk på dette 

området. Derfor var baktanken å lage en statistikk 

og presentere det for de offentlige organene. Basert 

på tall grunnlaget etterlyse en handlingsplan mot 

dette. Denne tjenesten inngår under vår 

TryggMuslim konseptet. 

 

08.11.16 

 
 

Vi fikk mange støtte erklæringer og positive 

tilbakemeldinger for dette initiativet.  

 

Les mer: http://www.vl.no/nyhet/islamsk-rad-

skal-registrere-hatkrim-1.803464 

 

 
 

 
Workshop på Rådhuset 

 

 

http://www.vl.no/nyhet/islamsk-rad-skal-registrere-hatkrim-1.803464
http://www.vl.no/nyhet/islamsk-rad-skal-registrere-hatkrim-1.803464
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Styreseminar 2016/2017 

Det sittende styret samlet seg i Drammen for 2 

dagers samling for å drøfte kommende aktiviteter, 

legger planer og strategier for hva IRN skal fokusere 

på i den kommende perioden.  

Det var en herlig gjeng som øset av godt engasjement 

og var tydelig fokusert på å sette i verk med oppgaver 

i tråd med den avtalte strategien og planer.  

05.11.16 

 
 

Annet 

Utenom ovennevnte saker har IRN vært aktiv med å fronte 

og fordømme terrorhandlinger rundt omkring i verden på 

våre sosialmedier. Vi har også vært i møte med Saudi 

Arabiske, Iranske og Pakistanske ambassaden.  I tillegg 

deltatt i ulike arrangementer i regi av våre medlemmer 

hvor vi har bistått med rådgivning. Parallelt gitt tydelig 

uttrykk for bekymringsverdig oppslag / nyheter. Dette 

ved siden av dialogmøter med STL, MKR og andre 

samarbeidspartnere.   

Vi har roset og anerkjent OXLO prisvinnere og «Årets 

forbilde» pris og deltatt på åpning av Søndre Nordstrand 

Muslimske Senter på Mortensrud i Oslo.  

 

Vi håper du hadde glede av å lese nyhetsbrevet! 
 
 

Styret 

Følg oss på: 

 
Islamsk råd Norge 

 
@islamskraadnorge 

Irn.no 

Kontakt oss: 

 
post@irn.no 

    
+47 48 48 64 00 

«There is no gift that is better and more comprehensive 

than patience” Sahih Bukhari 1400 


