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DIALOGOS KONSEPTPLAN FOR VIDERE ARBEID                        
FRAMLAGT FOR VEDTAK PÅ ÅRSMØTET I DIALOGOS 23. MAI 2022 

Dialogos medie- og ressurssenter er et frittstående nettverk av forbund og virksomheter 
innenfor den antroposofiske bevegelsen som har til formål å bidra til et mer menneskelig og 
miljøbevisst samfunn, inspirert av ideene til Rudolf Steiner om sosial tregrening. For å bidra 
til dette søker Dialogos å synliggjøre alternative verdi- og veivalg, gjennom blant annet å 
skape dialog mellom virksomhetene i den antroposofiske bevegelsen og offentligheten, være 
en arena for felles initiativer samt å styrke samarbeidet virksomhetene imellom.  

Siden 2009 har Dialogos medie- og ressurssenter bidratt på forskjellig vis, både innad i 
bevegelsen og utad mot offentligheten, blant annet gjennom mobilisering og kursing av 
skribenter, koordinering og kvalitetssikring av medieutspill (2009-2012), bistand til 
formidling av virksomhetenes arbeid, diverse seminarer, møter, feiringer, markedsdager 
Rådhusplassen (2009-2011), Steineruka (2017-2020), fellestidsskriftet Mennesket (2018-), et 
ukentlig e-post Nyhetsdryss, AntroPost e-nyhetsbrev, LandsByLiv tidsskrift for 
Sosialterapeutisk Forbund, ulike nettsider og FB-sider, digital kalender for relevante 
arrangementer og aktiviteter, studieturer, samt bistand og støtte der det har vært ønskelig. 

Foreningen ble stiftet 13. juni 2005 under navnet Dialogos Ressurssenter for sivile initiativer. 
Den ble omdannet i 2009 og fikk navnet Dialogos medie- og ressurssenter og ble da en 
partnerbasert forening. I 2021 kom det til en ny endring: Partnerorganisasjoner ble da 
nettverksmedlemmer, og arbeidsformen i Dialogos ble noe justert.  

Dialogos er i dag organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer, 
nettverks- og støttemedlemmer. Nettverksmedlemmer er organisasjoner og virksomheter 
som på fritt grunnlag deltar i, eller drar nytte av, Dialogos’ nettverksaktiviteter. 
Støttemedlemmer er organisasjoner som støtter opp om Dialogos’ arbeid.  

  

DIALOGOS’ FORMÅL OG VIRKEMIDLER  

Dialogos ble etablert i 2005. I vedtektene står det at «Foreningen skal bidra til et mer 
menneskelig og miljøbevisst samfunn, inspirert av ideene om sosial tregrening. Formålet 
realiseres gjennom å skape, og bidra til, dialog gjennom medieutspill, seminarer, møter, 
konferanser, hjemmeside, publikasjoner og annet informasjons- og dialogarbeid. I tillegg kan 
foreningen forestå forskningsprosjekter og tilby sekretariats- og rådgivningstjenester til 
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aktiviteter i overensstemmelse med foreningens intensjoner. Foreningen vil søke samarbeid 
med andre initiativer i det sivile samfunn på nasjonalt og internasjonalt plan.» 

Stifterne av Dialogos ønsket med dette å skape en åpen og bred plattform for foreningen. 
Hensikten var ikke at Dialogos skulle være aktiv på alle disse områdene, men at foreningen – 
ut fra de behov som til enhver tid gjør seg gjeldene og de ressurser man har til rådighet – 
kunne bidra med aktiviteter som både er hensiktsmessige og i tråd med foreningens formål. 

I 2009 ble Dialogos omorganisert og fikk navnet: Dialogos medie- og ressurssenter. Formålet 
i vedtektene var fortsatt det samme, men arbeidet ble justert i retning av å skape dialog 
mellom virksomhetene i den antroposofiske bevegelsen og offentligheten, samt å styrke 
samholdet virkefeltene imellom. Arbeidet i foreningen ble nå organisert gjennom 
partnervirksomhet i tillegg medlemmene. 

Høsten 2021 var det behov for en ny justering av organiseringen av arbeidet i Dialogos. 
Gjennom en prosess med møter og spørreundersøkelse, ble en noe revidert kursendring lagt 
fram og vedtatt på et ekstraordinært årsmøte 24. november 2021. Arbeidet skal heretter 
organiseres gjennom et frittstående nettverk tilknyttet Dialogos.  

 

AKTIVITETER 

Dialogos skiller mellom kjerneaktiviteter og prosjektaktiviteter.  

Kjerneaktivitetene finansieres gjennom foreningens inntekter fra medlemsbidrag, 
nettverksbidrag og gaver. Aktivitetsnivået fastsettes av styret ut fra de finansielle rammene 
og de behov som meldes inn fra nettverket. 

Prosjektaktiviteter finansieres gjennom prosjektmidler som enten stilles av en oppdragsgiver 
i nettverket eller som genereres på annen måte. Prosjekter kan også realiseres gjennom 
frivillig arbeid når enkeltpersoner stiller seg til rådighet for dette, slik Dialogos også har hatt 
tradisjon for. 

Kjerneaktiviteter i Dialogos 2022-2023 

- Ukentlig Nyhetsdryss  
- Nettside Dialogos.no 
- Kalender på nettsiden 
- Redaktøransvar for fellestidsskriftet Mennesket  
- Facebook 
  
Prosjekt/nettverksaktiviteter per mai 2022 

- Tidsskriftet LandsByLiv for Sosialterapeutisk Forbund 
- Sosialterapi.no nettside for Sosialterapeutisk Forbund 
- AntroPost e-nyhetsbrev for Antroposofisk Selskap  
- Nettside og Facebook for Sekem Scandinavia  
- Samlenettside Antroposofi i Norden  
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Dialogos kan utfra behov og ressurser i tillegg bidra med: 

- Interne felles aktiviteter innad i bevegelsen  
- Interne eller utadrettede arrangementer/møter for enkeltvirksomheter  
- Koordinerende rolle ved markeder og andre fellesarrangementer 
- Studieturer og lignende arrangementer  
- Andre aktuelle oppgaver  
 

UTDYPING AV KJERNEAKTIVITETENE 

Nyhetsdryss  
Nyhetsdryss startet høsten 2013 (etter at Dialogos hadde sendt ut et annet nyhetsbrev 
2009-2013) og sendes som en «fast puls» til virksomheter, aktive og interesserte hver 
søndag (bortsett fra når AntroPost sendes ut). Hovedhensikten er å bidra med intern 
informasjonsutveksling innad i bevegelsen med nyheter fra media og omtale i offentligheten 
som er av interesse. Nyhetsdryss er et rent refererende organ og Dialogos har selv ingen 
redaksjonell linje/agenda. ‘Vær varsom plakaten’ gjelder generelt. Nyhetsdryss gir også en 
oppdatert oversikt over aktiviteter i den kommende måneden. Nyhetsdryss legges ikke ut på 
noen nettside.  

Nettsiden Dialogos.no  
Nettsiden til Dialogos er en innholdsrik portal til den antroposofiske bevegelsen med 
lenkeoversikt i høyre spalte. Under dialogos.no/tema presenteres sentrale bokutgivelser, en 
rekke artikler, video av foredrag holdt på bl.a. Litteraturhuset med mer.  

Kalenderen 
Dialogos er den eneste organisasjonen i Norge som har en aktiv kalender dialogos.no/kalender 
over aktiviteter tilknyttet den antroposofiske bevegelsen i landet, samt arrangementer av 
interesse for våre samarbeidspartnere eller i samarbeide med Dialogos.  

Facebook 
Facebook er en viktig arena for informasjonsformidling og dialog. Facebooksiden gjør oss 
synlig utad og er sentral for å videreformidle informasjon fra bevegelsen. 
facebook.com/dialogos.no 

Tidsskriftet Mennesket 
I samarbeid med flere tidsskriftredaksjoner har Dialogos gitt ut fellestidsskriftet Mennesket 
hver høst siden 2018. Intensjonen er å gjøre den antroposofiske bevegelsen mer synlig i 
offentligheten, samt å bidra til at de ulike grenene innen bevegelsen blir bedre kjent med 
hverandre. Ett av hovedmålene er å fremme kunnskap om det antroposofiske menneske-
synet. Dialogos har redaktøransvaret. Tidsskriftet legges ut på nettet i sin helhet og som 
enkeltartikler, se dialogos.no/mennesket. 
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UTDYPING OM PROSJEKTAKTIVITETER  

Per i dag har Dialogos følgende faste prosjektaktiviteter:  

• LandsByLiv for Sosialterapeutisk Forbund sosialterapi.no/landsbyliv  
• Nettside Sosialterapeutisk Forbund sosialterapi.no 
• AntroPost e-nyhetsbrev for Antroposofisk Selskap antropost.no  
• Nettside Sekem Scandinavia dialogos.no/sekem, Facebook facebook.com/SekemScandinavia  
• Nettside Norden antroposofi nordenantroposofi.com  

Dialogos kan også bidra med enkeltoppgaver og periodiske oppgaver som finansieres over 
egne budsjett, eventuelt gjennomføres som frivillig arbeid. Her vil følgende kunne være 
mulig utfra behov, kapasitet og økonomi: 

Samlinger/møteplass som kan bidra til å styrke båndene innad i bevegelsen og mellom 
virksomhetene, til gjensidig inspirasjon for videre utvikling og mobilisering av nye krefter. 

• Interne eller utadrettede arrangementer/møter for enkeltvirksomheter eller felles for 
flere virksomheter 

• Koordinerende rolle i samarbeidet mellom virksomheter i felles prosjekter som markeder 
og andre arrangementer 

• Studieturer og arrangementer etter behov/ønsker  
• Andre aktuelle oppgaver frivillig/eller som prosjekt 

Forespørsel om faste prosjektaktiviteter eller enkeltoppgaver kan rettes til styret for 
Dialogos. Dette vil vurderes ut fra behov og relevans, samt tilgjengelige ressurser. 

 

FINANSIERING 

Dialogos finansieres gjennom medlemsbidrag fra enkeltmedlemmer og støttemedlemmer, 
gaver, samt nettverksbidrag fra nettverksmedlemmene. Nettverksbidragene er substansielle 
bidrag av vesentlig betydning for opprettholdelsen av kjerneaktiviteten i Dialogos og 
videreutviklingen av aktiviteten ut fra nettverkets behov. 

Prosjektvirksomheten finansieres gjennom prosjektmidler eller bæres av frivillige.  

 

 

For styret i Dialogos, 1. mai 2022            

Arne Øgaard, Regine Andersen, Ingunn Kroken, Antonia Lilie 
                                                                                                                          


