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Fra Styret

I DENNE UTGAVEN
Fra Styret

Assalamualeykum.
Som nytt Styret 2017-2019 er det gledelig for oss
å videreføre kommunikasjonsarbeidet det interim
styret (10.2016-03.2017) på startet i sin periode
i form av nyhetsbrev.
I denne utgaven oppsummerer vi hovedtrekk av
de aktivitetene Styret har initiert / gjennomført i
den korte perioden i 2.kvartal.
Det nye Styret er sammensatt av et godt
engasjert gjeng som er motiverte til å jobbe med
spennende prosjekter i tiden som kommer.

Styreseminar 2017
Styreseminaret ble avholdt i slutten av mai hvor vi
samlet oss i 2 dager for faglig diskusjoner, samt
legge planer for kommende året. Seminaret var
preget av konstruktive diskusjoner som ga oss
mer innsikt i alle temaene som var på agendaen.
Mange gode vedtak ble fattet. Parallelt med
dialogarbeidet ble det også besluttet å opprette
en Kvinnekomitè, øke IRN sin tilstedeværelse i
distriktene og styrking av Halal
sertifiseringsarbeidet. Alle disse aktivitetene er
påstartet.
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Internasjonal konferanseEkstremisme
IRN var invitert til å delta i en internasjonal konferanse om
ekstremisme i København. Her var både lærde, fagfolk,
religionshistorikere og representanter fra sivilsamfunnet
representert.
Generalsekretæren holdt presentasjon om IRN sitt arbeid i
området og ledet workshopen med en oppsummering av
konferansen til slutt.
Kjempelærerikt konferanse som vi ser frem til å fortsette å
ta del i fremtiden.

«Stopp vold mot kvinner»
IRN fortsetter samarbeidet med Norske Kvinners
Sanitetsforening og deltar i kampanjen med å dele ut
røde knapper. IRN har vært aktiv i dette arbeidet
siden 2012 og vil fortsette å jobbe målrettet videre
med det.
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Dialog arbeid
Mye av arbeidet IRN gjør er dialog. Det være seg arbeid
mellom muslimer og storsamfunnet, intern
informasjonsformidling blant medlemmer eller ta tak i
problemstillinger muslimer møter i hverdagen, på jobben og i
kontakt med myndighetene. Med så stor bredde og bort imot
80 % av aktivitetene faller innunder dialogarbeid.
I styreseminaret 2017 vedtok styret om å styrke interndialog.
Dialogansvarlig har hatt tett kontakt med alle medlemmene.
Dette via telefonisk kontakt, e-post, informasjonsformidling,
personlig besøk og i tillegg samle tilbakemeldinger slik at
arbeidet og samholdet kan styrkes enda mer. Konkret har
styret besluttet å ta en helhetlig runde fra og med mai 2017 til
og med desember 2017 hvor ovenfor nevnte områder dekkes.
IRN har parallelt deltatt i samtlige STL møter og vært aktiv
bidragsyter i viktige saker som å foreslå kandidater til arbeidet
med KRLE-faget i skolevesenet i regi av utdanningsetaten
samt bidratt i arbeidsgruppen hvor nye mandater ble
utarbeidet i STL.
IRN deltok også i et religionsdialog møte «Religionsdialog i
Midtøsten» der delegasjon fra Roma og Libanon var invitert og
hvor Oslo Biskop Kvarme sto for vertskapet.
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Informasjonsarbeid
Som ledd i målrettet kommunikasjonsarbeid ble
det opprettet en ny hjemmeside av interim styret.
Dette arbeidet leder vår informasjonsansvarlig
videre og vi ser at det er mange som er innom IRN
sin hjemmeside. Det er en økende trend og det
setter vi stor pris på.
Videre kan man nå abonnere på nyhetsbrev direkte
fra hjemmesiden slik at de som er interessert kan
følge med på våre aktiviteter parallelt med sosiale
medier.
I tiden som kommer vil man kunne få mer utbytte
av hjemmesiden i form av nyttig og relevant
informasjon og tjenester.

Vi håper du hadde glede av å lese nyhetsbrevet!

Følg oss på:

Hilsen

Islamsk råd Norge

Styret

@islamskraadnorge
Irn.no

The best amongst you are those who have the best
manners and character”
«

Sahih Bukhari
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