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ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og  
Dialogos medie- og ressurssenter 2010 

 
 
 

Dialogos vil styrke forståelsen av at mennesket er et åndsvesen og ikke bare 
resultat av arv og miljø – at det må skje en utvikling innenfra for å skape et mer 
menneskelig og økologisk samfunn – på alle nivå.  
 
Dialogos medie- og ressurssenter er et nettverk av antroposofisk inspirerte 
virksomheter, innen ulike felt som skole, barnehage, jordbruk, ernæring, helse, 
kunst, arkitektur, eurytmi, litteratur, teknologi og økonomi. 
 
Dialogos skal være en aktiv støttespiller og en møteplass for våre samarbeids-
partnere i media og offentlighet. Vi søker å skape dialog og bidra til utvikling 
gjennom avisartikler, møter, seminarer og andre aktiviteter.  
 
Dialogos søker å synliggjøre aktiviteter og alternative verdivalg som våre 
partnere står for, dette til tross for et stadig mer gjennomregulert og 
kontrollerende samfunn som kan være et hinder for frie, alternative impulser.  
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Tuntreet i Steinerbarnehagen på Nordstrand i Oslo. 
 
 

Om Dialogos 
 
Dialogos Ressurssenter for sivile initiativer ble stiftet som en forening 13. juni 2005 med 
formål om å bidra til et mer menneskelig og miljøbevisst samfunn, inspirert av idéene om 
sosial tregrening. Disse idéene tar utgangspunkt i grunnprinsipper for samfunnets tre 
hovedområder: Næringslivet, som i sin idéelle form handler om gjensidighet og brorskap; den 
politiske sfæren, som handler om rettigheter og likeverd; og sivilsamfunnet som forutsetter 
fritt åndsliv og kreativitet. Det forutsettes at det er balanse mellom de tre samfunnsområdene, 
at ingen får dominere de andre, og at de utvikles i tråd med sine grunnleggende prinsipper.* 
 
De første årene satset Dialogos på sekretariatsstøtte til sivilsamfunnsorganisasjoner kombinert 
med dialog- og idémyldring knyttet til videre engasjement i organisasjonene. I 2009 la 
Dialogos om virksomheten og etablerte Dialogos medie- og ressurssenter. Bakgrunnen for 
denne satsningen er erkjennelsen av at antroposofisk inspirerte virksomheter har etablert 
solide alternativer til etablerte samfunnsstrukturer på mange områder og har mye å bidra med 
innenfor de store sivilisasjonsutfordringene som fattigdom, miljøspørsmål og menneskelig 
livskvalitet. Samtidig er de i liten grad synlige i det offentlige rom og deres virksomhet står 
overfor store utfordringer, blant annet i form av mer ensretting gjennom markedsregulering, 
mål- og resultatstyring som skjer innen skole, medisin og jordbruk.  
 
Gjennom det nye medie- og ressurssenter er Dialogos en aktiv støttespiller og en møteplass 
for virksomhetene, og bidrar til å synliggjøre deres erfaringer og bidrag til samfunnet 
gjennom media, dialog-møter, seminarer, nettside, og på annen måte. Dialogos retter også 
søkelyset mot de rammebeting-elsene som gjelder for våre partnervirksomheter og andre som 
arbeider ut fra lignende prinsipper. 
 
Foreningen Dialogos er en uavhengig og frittstående organisasjon. Økonomisk støttes vi av 
våre samarbeidspartnere, fond og stiftelser og gavepenger fra enkeltpersoner.  
 

Regine Andersen, styreleder Dialogos 
 
* Ideene ble først utviklet av Rudolf Steiner i 1919 (Die Kernpunkte der Sozialen Frage, norsk utgave: Tregrening, 
2008,Vidarforlaget). Siden er de blitt videreutviklet av flere, bl.a. Nicanor Perlas (2000): Shaping Globalization  (Manila: 
CADI) og Peter Normann Waage (2002): Mennesket, makten og markedet (Oslo: Pax). Se også kronikken ’Hvem kan styre 
en globalisert verden’ av Regine Andersen i Aftenposten, 16/12-2004: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article932077.ece   
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Det første fordypningsområdet Dialogos valgte var sosialterapi. Foto fra Vallersund Gård - Camphill.  
 
 
Aktiviteter  2010 
 
Dialogos medie- og ressurssenter har i 2010 konsentrert seg om å bygge opp organisasjonen, 
både faglig og administrativt, samt å opprette kontakter og bygge nettverk. Senteret ble startet 
1. oktober 2009 som et pilotprosjekt som pågikk fram til 30. august 2010. Deretter startet den 
permanente driften, slik det ble vedtatt på et rådgivende møte med partnervirk-somhetene 16. 
mars 2010. 
 
Opparbeide kunnskap og erfaring 
Dialogos ønsker å bygge opp kunnskap om de ulike partnervirksomheter og tar for seg ett felt 
av gangen. Hensikten med fordypningsarbeidet er å få innsikt og forståelse for hvert 
arbeidsfelt, for dermed bedre å kunne være en støttespiller og rådgiver for de ulike 
virksomhetene, og å kunne løfte fram deres erfaring og bidrag. En typisk satsning innenfor et 
felt kan være samtaler med de aktuelle partnerne innen virksomhetsområdet; dialogmøter med 
relevante aktører fra f eks myndigheter, media og andre organisasjoner; interne 
kurs/seminarer; offentlige arrangementer; publisere artikler og andre innspill i media og på 
nettet. 
 
Sosialterapi første fordypningsområde 
Som første fordypningsområdet valgte Dialogos helsepedagogikk og sosialterapi. I Norge 
finnes det ti sosialterapeutiske virksomheter samt fire skoler for barn og ungdom. Miljøet 
består av ca 330 elever/beboere og ca 550-600 medarbeidere fordelt på ca 400 årsverk. I løpet 
av høsten -09 og våren 2010 arbeidet Dialogos med temaet og hadde blant annet fire møter 
om sosialterapi, blant annet med representanter fra Forbundet for Helsepedagogikk og 
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Sosialterapi. Arbeidet ble avsluttet med en temarapport, som også ble trykket i tidsskriftet 
Landsbyliv og Antroposofi i Norge. Se rapporten her: www.dialogos.no/ressurser/rapporter 
 
Pedagogikk neste fordypningsområde 
Neste tema som ble valgt var pedagogikk, og 
Dialogos startet dette arbeidet høsten 2010. 
Steinerpedagogikken representerer et viktig 
pedagogisk alternativ som har mye å tilføre i 
dagens skoledebatt. Samtidig står den under 
press fra flere hold. Fra myndighetenes side 
stilles det stadig større krav til samordning med 
den offentlige skolen og derigjennom ensretting 
av skoletilbudet. Det har også vært rettet kritikk 
mot skolene fra enkelte hold i media, og det har 
vært et utbredt behov for beredskap på skolene 
til møte slike utspill i offentligheten. Dialogos  

 
Vidarskolen på Rotvoll. Lærer Kjell Helge 
Johansen og elever høsten 2007. 

har i 2010, i samarbeid med partnerorganisasjonene, utviklet ulike tiltak for å styrke deltak-
elsen i media og beredskapen i forhold til mediedebatt om steinerskolen. Både steiner-skolene 
og steinerbarnehagene er avhengig at det utdannes nok pedagoger og eurytmister. Skolene 
baserer seg også på et tett samarbeid mellom foreldre og lærere, og lærere er også ansvarlig 
for driften av skolen – gjennom et pedagogisk kollegium. Dette krever en høy grad av 
bevissthet både hos foreldre og lærere. Høsten 2010 tok Dialogos i samarbeid med 
Steinerskoleforbundet initiativ til å etablere et samarbeid med alle de pedagogiske 
virksomheter i Norge: Steinerbarnehageforbundet, Steinerskoleforbundet, Steinerskolens 
Foreldreforbund, Rudolf Steinerhøyskolen og Den norske eurytmihøyskolen. Fordypnings-
arbeidet fortsetter i 2011. 
 
FN-konvensjonen  
Dialogos har bistått Forbundet for Helsepedagogikk og Sosialterapi i oppstarten av arbeidet 
med å øve press på norske styresmakter til å ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjons-evne i Norge, som ble vedtatt av FNs hovedforsamling 
13.12.2006. Dette er en svært radikal konvensjon hvor det primært snakkes om inkludering, i 
stedet for integrering.  
 
Utviklingen av ”10 kjappe” 
Dialogos samarbeider med våre partnerne om å utarbeide det vi kaller ”10 kjappe” for hvert 
av virkefeltene. Hensikten er å forsøke å fange essensen – det vesentlige – og kunne gi uttrykk 
for dette på en enkel og ”kjapp” måte. Det er så langt utarbeidet ”10 kjappe” om tre temaer 
som er lagt ut på nettsiden. www.dialogos.no/ressurser/kjappe 

• Dialogos 
• Antroposofi	   
• Helsepedagogikk og sosialterapi 

 
Dybdeintervju  
Dialogos har startet en serie med dybdeintervju av personer som har kunnskap om eller 
interessante synspunkt når det gjelder antroposofi, Rudolf Steiner og arbeidet innenfor våre 
partnervirksomheter. I 2010 ble det utarbeidet to intervjuer, Trond Skaftnesmo: Rudolf 
Steiner, en veiviser mellom positivisme og konstruktivisme; og Bente Edlund: Det er noe med 
trofasthet – om omsorgs- og undervisningstilbudet til mennesker med spesielle behov basert 
på Rudolf Steiners ideer. www.dialogos.no/bibliotek/intervjuer  
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Mediearbeid 
Dialogos har opprettet et nettverk som kan bidra med innspill til media, samtidig som det 
foregår en faglig utvikling i form av interne møter, kurs og seminarer. Vi følger med i media 
på områder som har betydning for virksomhetene og samler og systematiserer ulike debatter 
som pågår, så langt ressursene rekker. Pressemeldinger og annen informasjon utarbeides ved 
behov. Senteret svarer også på henvendelser fra pressen og videreformidler kontakt.  
 
Artikler i media 
Det har vært trykket en rekke artikler i media hvor Dialogos har vært med som ”fødsels-
hjelper”, eller hvor det er skrevet på vegne av våre partnervirksomheter. Artiklene har stått bl 
a i Aftenposten, VG, Nationen, Vårt land, Klassekampen, Morgenbladet, Dag og Tid.  
Artikkelen om temaet Sosialterapi er trykket i tidsskriftene Antroposofi i Norge og Landsby-
liv, de to dybdeintervjuene er trykket i Antroposofi i Norge, og en artikkel om SEKEM stod i 
tidsskriftet Libra. Det elektroniske nyhetsbrevet AntroPost, som utgis av Antroposofisk 
Selskap i Norge, har også videreformidlet disse sakene og omtalt mye den aktiviteten som 
pågår i Dialogos og blant partnervirksomhetene. 
 
Pågående debatter  
Dialogos fikk en ”bråstart” høsten 2009 midt i 
den pågående Bjørneboedebatten som fulgte i 
kjølvannet av Tore Rems første del av biografien 
over Jens Bjørneboe. Debatten varte helt inn i 
2010 med over 90 artikler fra ulike hold i media. 
Mange av disse er lagt ut på nettet, se 
www.dialogos.no/aktuelt/debatter. Våren 2010 
startet en skoledebatt med utgangspunkt i bøkene 
Liv laga av Svein Bøhn og Det de ikke forteller 
oss av Kristin Sandberg og Trond Kristoffersen. 
Deretter fulgte en debatt om vaksinasjon mot 
meslinger, hvor det ble utarbeidet en presse-
melding basert på en uttalelse fra Norske legers 
forening for antroposofisk medisin (NLFAM). 
www.dialogos.no/aktuelt/pressemeldinger 

 
Dialogospartner Sekem Scandinavia og initiativ-
taker Ragnhild Nilsen mottok Culturaprisen 2010 
av Lars Hektoen, Cultura bank. 

 
Priser og offentlig anerkjennelse  
Dialogospartner Sekem Scandinavia og initiativtaker Ragnhild Nilsen mottok Culturaprisen 
2010. 
 
Bistand bokutgivelse  
Dialogos har vært en redaksjonell støttespiller i forbindelse med bokutgivelsen av Bente 
Edlunds doktorgrad fra 2008. Boken kom ut på Antropos forlag høsten 2010 med tittelen 
Kulturøyer - antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924-1990. Boken ble 
lansert på Litteraturhuset 2. november, og Dialogos var også delaktig som moderator under 
presentasjonen av boken. 
 
 
Offentlige arrangementer, seminarer og møter 
Dialogos samarbeider med de ulike institusjonene og virksomhetene om offentlige arrange-
ment. Ett av disse er markedet på Rådhusplassen hver høst. Likeledes er oppgaven å arrangere 
seminarer og møter om aktuelle tema, og bidra til dialog der dette er ønskelig. 
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Sosialterapi tema årsmøtet  
Sosialterapi ble også valgt som tema på årsmøtet til Antroposofisk Selskaps i april 2010. Her 
medvirket Bente Edlund, Rigmor Skålholt, Karen Nesheim, og beboere og medarbeidere på 
Solborg som viste Langfredagsspillet av Karl König.  
 
Rådhusplassen 2010 
Høstmarkedet Et levende mangfold – Antroposofi i praksis arrangeres på Rådhusplassen andre 
eller tredje lørdagen i september kl 12-17 og har foregått årlig siden 2008. Her kan publikum 
få innblikk i de mange virksomhetene som er tilknyttet antroposofien. Rundt 20 virksomheter 
deltar med informasjon, salg, økologisk kafé, opptredener og aktiviteter. 
Dialogos samarbeider med Antroposofisk Selskap i Norge om arrangementet, og det er også 
opprettet en Facebook-side for dette. 2010 ble kinofilmen Zwischen Himmel und Erde – 
Anthroposophie heute vist i forbindelse med markedet. Filmen portretterer syv personer  med 
lang historie, på godt og vondt, i forhold til antroposofien, og gir et spennende bidrag til 
refleksjon om dens potensialer og utfordringer. 
 

 
Mange mennesker oppsøkte markedet på Rådhusplassen. 
 

 
Nettside som møtested og kunnskapsbase 
Nettsiden Dialogos.no er opprettet som en ressursbase overfor media, offentlighet, våre 
partnervirksomheter og andre interesserte. Den skal også være et interessant sted å finne 
utdypende informasjon for foreldre, foresatte, kunder, pasienter og andre som har en 
forbindelse til våre partnervirksomheter. Arbeidet med å utvikle nettsiden vil pågå kontinu-
erlig. Den ble etablert i 2010 i samarbeid med Adon Elmir, Conception Art & Design. 
  
På nettsiden Dialogos.no er det også lagt ut en oversikt over lærerutdannelse, førskolelærer-
utdannelse og mastergradsstudie ved Rudolf Steinerhøyskolen og Den norske eurytmihøy-
skolen, samt Oslokurset:  www.dialogos.no/ressurser/utdanning.  
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I tillegg har nettsiden har en oversikt hvor partnervirksomhetene kan legge ut kort info om 
ledige stillinger. Siden oppdateres fortløpende: www.dialogos.no/aktuelt/stillinger  
En kalender på nettsiden gir oversikt over ulike arrangement i regi av, eller i samarbeide med 
Dialogos, samt andre arrangement som kan være  relevante for våre samarbeids-partnere: 
www.dialogos.no/kalender  
  
Andre nettsider 
Informasjon om samarbeidspartnere på Wikipedia oppdateres fortløpende. 
 

 
Arbeidsmøte på Biri, Regine Andersen, styreleder Dialogos, og Cato Schiøtz, Forum Berle. 
 
 

Interne møter, seminarer og kommunikasjon 
Dialogos arrangerer inspirasjons- og dialogmøter for våre samarbeidspartnerne og foreningens 
øvrige medlemmer for å bidra til faglig utvikling innen offentlighetsarbeid, gjensidig 
erfaringsutveksling og idémyldring, samt å utdype spørsmål av felles interesse. 
 
Skribentnettverk og nettforum 
I januar 2010 etablerte Dialogos et skribentnettverk. Samtidig ble det på nettet opprettet et 
internt nettforum som skal fungere som et utvekslingssted. Forumet gir oversikt over 
debattinnlegg, argumenter, sitatsjekk og mulighet for å samarbeide om tekster, samt medieråd 
og relevant kontaktinformasjon. Alle partnerne i Dialogos er med i nettforumet, som innen 
utgangen av 2010 bestod av 55 medlemmer. Det har vært stor aktivitet det første året med i alt 
588 innlegg på forumet. De mest aktive emnene har vært om steinerskolen og debatten i 
forbindelse med bokutgivelsene, offentlig skole og utdanning, religion/livssyn/verdens-
anskuelser, politikk, filosofi og samfunn, vaksinasjon og antroposofi. 
 
Epostutsendelser 
De viktigste artiklene som blir hentet fra media og lagt på forumet, blir også sendt ut til 
medlemmene som epost. En del av informasjonen videresendes til alle skolene og 
barnehagene. Dette gjelder spesielt hvor disse må svare på spørsmål fra foreldrene angående 
praksis. Mange av artiklene som samles og sendes ut gir informasjon om hva som skjer i 
omverdenen innen ens eget arbeidsfelt. Mange av deltakerne i nettverket påpeker at forumet 
og epostutsendelsene gir en opplevelse av at man ikke står ”alene” når det stormer som verst, 
her kan man få innspill og tilbakemeldinger fra en større krets. 
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Interne nettverksmøter 
Dialogos inviterte journalist og forfatter Ingar Kolloen Sletten til et medie- og skribentnett-
verksmøte 10. februar. Dette inngår i arbeidet med å hjelpe virksomhetene til å bli mer synlige 
i mediebildet og hvordan arbeide målrettet mot dette. 
 
Litteraturkritiker og essayist Jon 
Rognlien ble invitert 28. april. Møtet 
startet med en ”opptakt” på Tanum 
Bokhandel, Karl Johan, som hadde 
invitert til debatt om Steinerskolen på 
godt og vondt. Her presenterte Svein 
Bøhn boken Liv laga, mens Kristin 
Sandberg og Trond Kristoffersen 
presenterte Det de ikke forteller oss. 
Samtalen etterpå handlet om utfordringer 
som møter Steinerskolen og antropo-
sofien i offentligheten.  
 

 
Hoppetaulaging Rådhusplassen 2010. 

Kursvirksomhet 
Hvordan skrive korte pressemeldinger og nyheter? Tormod Bjørnstad holdt kurs 10. 
november i Nivåmetoden for skribenter fra de ulike virksomhetene. 
 
  
Styremøter og referansegruppe 
 
Rådgivende referansegruppe  
Det er holdt to rådgivende referansegruppemøte den 16. mars og 7. desember med represen-
tanter fra samarbeidspartnerne til Dialogos. I forbindelse med møtet 16. mars ble det vedtatt at 
Dialogos medie- og ressurssenter skulle gå inn i permanent drift etter pilotfasen den 1. 
september 2010. 
 
Styremøter 
Det er avholdt fire styremøter i Dialogos i 2010; 13. januar, 9. juni, 26. august og 12. oktober. 
Årsmøte ble holdt 9. juni.  
 
Økonomisk situasjon og utvikling 
 
’Fund raising’ 
Styret i Dialogos har satt i gang et arbeid for å skaffe flere gavepenger og støtte fra fond, 
stiftelser og offentlige myndigheter. Man ønsker også å rette seg mot virksomhetene, foreldre 
og gamle elever.  
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Partnere, medlemmer og bidragsytere i 2010 
 
Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer og støtte-
medlemmer (institusjoner). Foreningen har to beslutningsorganer: styret og årsmøtet.  
Dialogos medie- og ressurssenter er dannet som et nettverk av antroposofisk inspirerte 
virksomheter (våre partnere). Disse bidrar med et fast beløp årlig til senterets virksomhet.  
Det er opprettet en referansegruppe fra partnervirksomhetene med rådgivende mandat. 
 
Medlemmer 
Man kan være individuelt medlem i foreningen Dialogos (medlemskontingent 250 kr) eller 
institusjonsmedlem (medlemskontingent 1000 kr). Kun individuelle medlemmer har 
stemmerett ved årsmøtet. I 2010 hadde foreningen Dialogos: 

10 individuelle medlemmer 
2 institusjonsmedlemmer 

 
Partnere i Dialogos 2010  

Rudolf Steinerhøyskolen www.rshoyskolen.no 
Eurytmihøyskolen www.eurytmi.no 
Steinerskoleforbundet www.steinerskolen.no	   
Steinerskolens Foreldreforbund www.foreldrene.no 
Steinerbarnehageforbundet www.steinerbarnehagene.no  
Camphill landsbystiftelsen inkl tidsskriftet Landsbyliv	  www.camphill.no 
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no  
Biologisk-dynamisk Forening www.biodynamisk.no	   
Sekem Skandinavia www.sekemscandinavia.com	   
Jordsamvirket http://freearth.org  
BALDRON Dvergakademiet www.helseforhandleren.no  
LiliO Design www.lilio.com  
Antropos forlag og bokhandel www.antropos.no   
Forum Berle www.forumberle.no  
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no	   
Arbeidsgruppen HUS AS www.arbeidsgruppenhus.no  
Legene NLFAM 

 
Fond, stiftelser og sponsorstøtte 

Cultura gavefond  
Rudolf Steinerstiftelsen 

 
Gavepenger fra enkeltpersoner og støttespillere 

3 givere 
 
Inntektsgrunnlaget i Dialogos medie- og ressurssenter 2010 
Dialogos er avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, gaver og fond, og dette utgjør 
så godt som 100 prosent av inntektsgrunnlag til driften av medie-og ressurssenteret.  
Den total inntekten på 270 000 kr fordelt på de ulike bidragsyterne, også prosentvis:  

Partnere 115 500 kr   43 prosent  
Bidrag fra fond 45 000 kr 17 prosent 
Enkeltmedlemmer 2 750 kr 1 prosent 
Bedriftsmedlemmer 2 000 kr 1 prosent 
Gaver og støtte 102 500 kr 38 prosent 
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Menneskene i Dialogos 2010 
	  
Administrasjon 
Administrasjonen i Dialogos har bestått av ca et halvt årsverk tilsammen i 2010:  
Ingunn Kroken, daglig leder og ansvarlig Dialogos Forum og skribentnettverk  
Sissel Jenseth, administrasjons- og prosjektansvarlig  
 
Administrasjonen har i tillegg engasjert to personer i 2010: 
Adon Elimir, Conseption Art & Design, har utviklet nettsiden Dialogos.no 
Jon Martin Røed, som er ansvarlig for årsregnskapet og lønnsutbetalinger. 
 
Styremedlemmer 
Foreningen ledes av et styre på 3-5 medlemmer, og opp til to varamedlemmer med to års 
tjenestetid. Årsmøtet velger styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer. Styreledervervet 
har i praksis gått på omgang i styret. 
 
Regine Andersen, styreleder (valgt inn i styret på stiftelsesmøtet i 2005, som styreleder i 
2009). Hun er samfunnsviter og forsker, spesialisert på internasjonale avtalers innvirkning på 
forvaltningen av plantegenetiske ressurser i jordbruket.	  
 
Sissel Jenseth, nestleder (siden 2009) og er ansatt i en deltidsstilling i Dialogos. Hun er også 
styremedlem og deltidsansatt i Antroposofisk Selskap, hvor hun utgir det elektroniske 
nyhetsbrevet AntroPost. Hun er dessuten tilknyttet Sekem Scandinavia. Forfatter av en rekke 
sykkelturbøker og ansatt i deltidsstilling i Syklistenes Landsforening. 
 
Philip Asbjørn Nortvedt (siden 2009) har allsidig bakgrunn som arkitekt, kunstmaler, 
coachvirksomhet og arbeider i dag som steinerskolelærer ved Oslo by Steinerskole.  
 
Tormod Bjørnstad (siden 2010) var tidligere lærer ved Steinerskolen på Hovseter. Han har 
arbeidet som skolebokredaktør og prosjektleder for Musikk i Skolen. Driver konsulentfirmaet 
Nivåmetoden, som tilbyr opplæring og verktøy for kommunikasjon. 
 
Mathias Bolt Lesniak (siden 2010, varamedlem 2009) driver firmaet LiliO Design, som 
tilbyr webdesign, særlig blant antroposofiske virksomheter. Han er også aktiv i 
folkehøyskolen YIP (www.yip.se) og har vært aktiv i Ungdomsseksjonen ved Goetheanum. 
 
Jannike Østervold, varamedlem (siden 2010). Hun arbeider til daglig i Cultura Bank og er 
redaksjonssekretær for bladet Pengevirke - tidsskrift for ny bankkultur, som utgis av Cultura 
Bank i samarbeid med Merkur Bank i Danmark. 
 
Revisor  
Revisor velges på styremøtet for ett år av gangen. Valgt revisor for 2010 var: 
Christina Andersson (siden 2009). Hun er ansatt i Cultura Bank. 
 
Valgkomité  
Årsmøtet oppnevner en valgkomité på 2-3 medlemmer som velges for en to-årsperiode: 
Cato Schiøtz (til 2012), Forum Berle og med i styrene til en rekke relevante antroposofiske 
virksomheter. 
Ellen Spørck Gabriel (til 2012 ), arbeider ved Rudolf Steinerskolen på Hovseter. 
Erik Marstrander (til 2011) har tidligere arbeidet ved Oslo By Steinerskole, nå pensjonert.  
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Dialogos holder sine møter i første etasje i Oscars gate 10, i Homansbyen i Oslo. 
 
 

Arbeidsmiljø og ytre miljø 
 
Dialogos benytter lokalene til Antroposofisk Selskap i Norge til sine møter, Oscarsgt 10, 0352 
Oslo. 
 
Styret anser at arbeidsmiljøet i virksomheten har vært godt. Foreningens har hatt 2 fast ansatte 
i deltidsstillinger. De ansatte har ikke vært utsatt for ulykker eller skader.  
 
Staben består av to kvinner, mens to menn arbeider på engasjementsbasis med henholdsvis 
regnskap og nettside. Styret består av 3 kvinner (inkl varamedlem) og 3 menn.  
 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. 
 


