Synodestyret 2011-2014, møte nr. 13, 01.-02.11.13.

PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

MØTE NR. 13, 2011-2014, 01-02.11.-2013
Til stede:
Synodeformann: Arnfinn Løyning
Forstandere:
Arvid Hunemo og Andreas Woie
Eldste:
Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund, Ole Johnny Møyholm, og
Torhild Høydalsvik.
Forfall:
Daglig leder for Frikirketorget, Geir Sandberg var med på hele møtet
Satsningsleder for Medarbeiderutvikling, Sven Aasmundtveit, var med på saken om
Medarbeiderutvikling.
Innledning og bønn ved Ole Johnny Møyholm
Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAKER: 238-270, 2011-2014
Sak 238/11-14: Endring i styresammensetning og synodeformannen

studiepermisjon
Vedlegg: Mail fra Petter Lande Johansen
1. Første varamann til Synodestyret blant forstandere, Petter Lande Johansen, har blitt valgt til
nestformann i styret i Østre Presbyterium og bedt om fritak for 1. varamann plassen blant
forstandere i synodestyret. Som nestformann i presbyteriestyret må han avslutte sitt
engasjement i Synodestyret.
Erhard Hermansen er 2. varamann blant forstandere og rykker nå opp som 1. varamann, og
blir innkalt til styremøtene ut synodeperioden.
2. Synodeformann Arnfinn Løyning har fått innvilget studiepermisjon i tiden 04.11.13 til
15.12.13. I denne perioden fungerer nestformann Arvid Hunemo som formann.

Sak 239/11-14: Protokoll fra Synodestyremøter 05.-07.09.13 og 30.09.13.
Vedlegg: Protokollene fra synodestyremøtene 05.-07.09.13 og 30.09.13.
Alle saker som krevde oppfølging er effektuert og protokollene er godkjent.

Sak 240/11-14: Protokoll fra Synodetyrets AU 16.10.13.
Vedlegg: Protokoll fra AU møte 16.10.13.
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Vedtakene i AU møtet 16.10.13. er godkjent.

Referat fra Synodestyrets AU 16.10.13. kl. 16 - 21
Sted: Rica, Gardermoen
Tilstede: Arnfinn Løyning, Arvid Hunemo og Kari-Lisbeth Kjus.
Daglig leder Geir Sandberg var med under alle sakene.
Arnfinn åpnet med Guds ord og bønn
AU - Sak 39/2011-2014 Kapitalforvaltning - rapport fra prosjektgruppe
Leder Per Ivar Moen møtte kl. 19.30 - 21.00
Vedlegg: a. Rapport fra prosjektgruppe Kapitalforvaltning
b. Retningslinjer for økonomiforvaltningen
Prosjektgruppen har levert en omfattende og godt gjennomarbeidet rapport før fristen. AU
møtte leder for prosjektgruppen for å få en grundigere innføring, og samtale om innholdet i
rapporten.
Vedtak:
Behandles i styremøte 01.-02.11.13.
AU - Sak 40/2011-2014 Økonomirapport pr. 31.08.13.
Vedlegg: a. Økonomirapport notat pr. 31.08.13.
b. Økonomirapport tall pr. 31.08.13.
Vedtak: Økonomirapport pr. 31.08.13. er gjennomgått. AU er noe urolig for
reduserte gaveinntekter til misjon og menighetsutvikling hittil i år. Tas opp igjen på
Synodestyret i 01-02.11.13.
AU - Sak 41/2011-2014 Søknad fra Kristiansand Frikirke
Vedlegg: a: Søknad
b: Prosjektbeskrivelse
Vedtak: AU er positive til anliggende i søknaden fra Kr.sand Frikirke. Vi ber om en
mer utfyllende søknad med konkret budsjett som også viser omfanget av lokalt
økonomisk engasjement.
AU - Sak 42/2011-2014 Brev fra Lønnsutvalget
Vedlegg: a. Innspill til lønnsforhandlinger
b. Foreløpig svarbrev til Sollie
AU mener det er viktig at hele Synodestyret kan komme med innspill som arbeidsgiver, og
saken tas opp på styremøtet 01-02.11.13.
Vedtak: Utsettes til styremøte 01-02.11.
AU - Sak 43/2011-2014 Omorganisering - oppfølging
Vedlegg: Notat fra daglig leder av 10.10.13.
Orientering fra daglig leder om forslag til Synodestyrets neste møte. AU samtalte om saken
og daglig leder tar innspillene med i justering av notatet til styremøtet.
Vedtak: Saken tas opp i Synodestyremøte 01.-02.11.13.
AU - Sak 44/2011-2014 Søknad fra SFHS til Mariakapellet
Vedlegg: Søknad om ekstra midler til Mariakapellet på Fredtun
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Synodestyret har tidligere bevilget kr. 500.000,- fra kirkefondet til istandsetting av kapell i
bunkersen på Stavner Folkehøyskole Fredtun. Foreløpige kostnader overstiger nå kr.
500.000,- og det vil være behov for ca. kr. 100.000,- til.
Vedtak: Det bevilges kr. 100.000,- fra kirkefondet til ferdigstilling av Mariakapellet på
Stavern Folkehøyskole Fredtun.
AU - Sak 45/2011-2014 Teologisk fagråd
Vedlegg
a. Referat fra møte 19.09.13.
b. Ref. fra NTS 26.08.13.
c. Retningslinjer for telogisk fagråd
Vedtak: Referatet tas til orientering. Daglig leder følger opp i samtale med
satsningsleder for medarbeiderutvikling og leder for teologisk fagråd.
AU - Sak 46/2011-2014 Presbyteriegrenser - brev fra Østre Presbyterium
Vedlegg: Brev fra styret i Østre Presbyterium av 11.09.13.
Vedtak: Brevet fra Østre Presbyterium tas til orientering
AU - Sak 47/2011-2014 Synodemøtet 2014
Vedtak: Utsatt til styremøtet 01-02.11.13.
AU - Sak 48/2011-2014 Diverse
a) Møter med styrer og råd våren 2014?
b) Årshjul 2013-2014 - gjennomgang
Vedtak: Utsatt til styremøtet 01-02.11.13.
AU - Sak 49/2011-2014 Forfatningen - notat
Vedlegg: Notat fra Harry Hanssen av 11.10.13.
AU ber Forfatningsutvalget arbeide videre med forenkling av forfatningen slik som
skissert i notatet fra leder av Forfatningsutvalget. Om mulig ønskes et slikt arbeid
gjennomført med tanke på synodebehandling på synodemøtet 2014. Det bes
fremlagt en oversikt for hvilke ressurser dette vil kreve, og avklares med formann og
daglig leder Frikirketorget.
Vedtak: Saken behandles på styremøtet 01.-02.11.13.
AU - Sak 50/2011-2014 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Protokollen godkjent i avslutningen av møtet.
Protokollen sendes til alle i styret som får en uke på seg til å godkjenne protokollen, eller
eventuelt kreve at en eller flere saker skal behandles i styret. Alle saker som godkjennes kan
effektueres når protokollen er godkjent av styret

Sak 241/11-14: STRATEGI FOR FRIKIRKEN - 2014 OG FRAMOVER
Vedlegg: 1. Bearbeidet strategiforslag fra lederteamet av 29.10.13.
2. Vedlegg til strategien
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Synodestyret har behandlet strateginotat sammen med lederteamet i september 2013 og bedt
om at nytt justert forslag utarbeides. Lederteamet har arbeidet med mer konkretisering og
spissing, og lagt fram et justert forslag. Strategien skal sluttbehandles i februar 2014 av
Synodestyret, for utsendelse til menighetene våren 2014, i forkant av Synodestyremøtet
høsten 2014.
Vedtak: 1. Synodestyret fortsetter arbeidet med strategidokumentet i sine neste
styremøter.
2. Synodestyret ber styrene for Stavern Folkehøyskole Fredtun og Nordtun
HelseRehab, samt FriBU legge fram kort strategidokument til synoden 2014
innen 25.08.14.

Sak 242/11-14: ORDNINGER FOR MEDARBEIDERE
Vedlegg:
Notat fra daglig leder av 25.10.13.
Praktiseringen av endel ordninger for medarbeidere på Frikirketorget med blant annet
hjemmekontor har variert endel mellom tidligere avdelinger. Synodestyrets AU har sett på
saken, og daglig leder har innhentet informasjon fra andre aktuelle kirker og organisasjoner,
samt drøftet saken i lederteamet. Lønnsutvalget har også kommet med innspill i saken etter
forespørsel fra Synodestyret.
Vedtak:

1. Synodestyret går inn for vedtaket fra lønnsutvalget om at ordningen
med betalte hjemmekontorer avvikles innen 01.05.14.
2. Etter avtale med arbeidsgiver kan arbeidstaker få mulighet til å arbeide
hjemmefra. Reisekostnader til avtalt samarbeidstid dekkes av
arbeidsgiver.

Sak 243/11-14: EKSTERN KOMMUNIKASJON
Vedlegg:
Prosjekt om kommunikasjon - eksternt av 24.10.13.
En foreløpig prosjektgruppe har hatt to møter og utarbeidet en prosjektplan for arbeid med
ekstern kommunikasjonskultur.
Vedtak:

Synodestyret samtalte om prosjektet, men ønsker seg en tydeligere oppdeling i
ulike underprosjekt, eller flere prosjekt, og ber om å få saken tilbake til neste
møte.

Sak 244/11-14: OMORGANISERING - EVALUERING OG JUSTERING
Vedlegg:
Notat fra daglig leder av 25.10.13.
Synodestyret har gjennomført en evaluering av implementeringen av ny styrings- og
organisasjonsstruktur. Mange aspekt ved vedtaket fra april 2011 er gjennomført, og
synodestyret gleder seg over at Frikirketorget fremstår mye mer som en enhet og
medarbeideres ressurser brukes mer på tvers av satsningsområder.
Synodestyret ser behov for betydelig økt implementeringstrykk og ber Daglig leder prioritere:
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1) Strategiene for Medarbeiderutvikling og for Menighetsutvikling blir i
implementeringsprosessen hittil opplevd som mer sammenfallende enn ulik, og
sammenslåing av satsningsområdene Menighetsutvikling og Medarbeiderutvikling bør
vurderes videre. Daglig leder legger fram forslag til videre prosess.
Vedtatt med seks mot en stemme.
2) Justering av arbeid med prosjekt slik at det blir prosjektbasert der det er tjenlig.
Fortsette intensiv opplæring i prosjektarbeid i organisasjonen. Dette inkluderer videre
utvikling av prosjektmal, prosjekt-gjennomføring og prosjektrapporteringsrutiner.
Forsterke arbeidet med å få kompetente personer fra menighetene i større grad inn i
prosjektene.
3) Fortsette implementeringen av begrepene Frikirketorget, satsingsområder og
satsingsleder. Disse blir vurderte som meningsskapende og spennende. Vi erfarer at
begrepet Torget; kommuniserer møtested, dynamikk, tilbud/etterspørsel,
informasjonsflyt. Begrepet Satsingsområder signaliserer valgte og prioriterte områder
for organisasjonen.
4) Økt samarbeidstid for satsningsledere og andre aktuelle medarbeidere.
5) At den vedtatte styrings- og organisasjonsstrukturen må være søkt implementert
innen juni 2014 og omorganiseringen blir da definert som avsluttet i denne fase. En
støttende milepæl til Synodestyret er ønsket innen styremøtet i mars 2014. Vi ønsker
en ekstern evaluering og organisasjonsanalyse innen Synoden 2014.

Sak 245/11-14: TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTET - 2
Vedlegg:
1. Prosjektplan for trosopplæringsprosjektet - del 2 av 25.10.13.
2. Søknad om økonomisk støtte over tre år
Trosopplæringsplanen for kirkesamfunnet forelå til FAM 2013 og ble informert om og delt ut
der. Siden har det blitt trykket brosjyrer til bruk i familier og alle menigheter har fått
materialet. Del 2 av prosjektet er nå satt igang for å sørge for at det blir gjennomført mer
systematisk trosopplæring i hjem og menigheter i løpet de neste årene. Det søkes om midler
fra Fond for rekruttering, personalutvikling og utviklingstiltak for å se at dette blir
gjennomført.
Vedtak:

1. Synodestyret er glad for at prosjektet om implementering av trosopplæring
er igangsatt, og ønsker å være med å bevilge midler til dette.
2. Synodestyret ønsker at prosjektplanen og søknaden blir tydeligere og
arbeidet mer med, før søknaden behandles.
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Sak 246/11-14: KAPITALFORVALTING
Vedlegg: 1. Rapport fra prosjektgruppe Kapitalforvaltning av 09.09.13.
2. Retningslinjer for kapitalforvaltning
Leder for prosjektgruppen for Kapitalforvaltning, Per Ivar Moen, møtte synodestyrets AU i
møte 17.10.13 og hadde en gjennomgang av rapporten, og samtale om den. Synodetyret
samtalte om rapporten og vil sende den som vedlegg til saken om Kapitalforvalting i
sakspapirene til menighetsbehandling.
Vedtak: 1. Synodestyret takker prosjektgruppen for meget godt utført arbeid, og rask
arbeidsprosess.
2. Synodestyret komme tilbake til rapporten i forbindelse med saksliste for
synodemøte 2014.
3. Synodestyret oppnevner en gruppe som skal komme med forslag til revidering av
retningslinjer for økonomiforvaltningen. AU og daglig leder finner deltagere, og
arbeidet skal være ferdig til 01.06.14.

Sak 247/11-14: BUDSJETT OG SATSER FOR 2014
Vedlegg: 1. Forslag til budsjett av 29.10.13.
Budsjettet for 2014 er framlagt. Fortsatt brukes det av oppspart egenkapital og fond for å
opprettholde driften ute og hjemme, slik det har vært planlagt over flere år. Pga. at reserver
brukes opp, planlegges det for å være i balanse med driften på Frikirketorget fra 2016.
Vedtak: For 2014 blir tilskuddsats til Frikirketorget/Synoden på kr. 1153,og til misjon/menighetsutvikling med kr. 1318,-, pr medlem med stemmerett.
Budsjettbehandlingen utsettes til neste styremøte.

Sak 248/11-14: ØKONOMIRAPPORT
Vedlegg:
1. Økonomisk rapport pr. 30.09.13.
2. Notat fra daglig leder av 31.10.13.
Økonomien på Frikirketorget pr. 30.09.13 viser noe økte kostnader og noe reduserte
gaveinntekter. Synodestyret er noe urolige over at gaveinntektene ligger under fjorårets tall
på samme tid, og ber synodeformann og daglig leder informere menighetene om svikt i
gaveinntektene til misjon og menighetsutvikling pr. dato.
Vedtak: 1. Økonomisk rapport pr. 30.09.13 tas tas til orientering.
2. Synodeformann og daglig leder informerer menighetene om svikt i
gaveinngangen til misjon og menighetsutvikling.
Sak 249/11-14: ØKONOMIPLANER 2015-2017 (Utsatt til neste styremøte)
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Sak 250/11-14: SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE
Vedlegg:
1. Søknad fra Eurochurch av 29.07.13.
2. Søknad fra NLA av 19.08.13.
3. Søknad fra KIA, "Tro mellom venner" av 09.10.13.
Frikirken har gjennom tidligere Landsmisjonen, og så gjennom Frikirketorget gitt støtte til
Eurochuch over flere år. Nå som Øyvind Augland er engasjert i en 20% stilling med tanke på
Europaengasjement vil midlene som før ble brukt til Eurochurch heller benyttes der.
Frikirken har gjennom Landsmisjonen og deretter gjennom Frikirketorget gitt støtte til
prosjektet "Tro mellom venner" over en periode. Frikirken har bidratt over flere år inn i
prosjektet, og ser ikke å kunne innvilge mere midler til dette.
Frikirken har ikke hatt egen bibelskole eller seminar på mer enn 10 år. Ved avviklingen av
studiesenteret ble endel av midlene plassert i fond. Frikirken har gjennom fire år fra 2009 til
2013 støttet NLA Staffeldsgate med kr. 125.000,- pr. år. NLA i Staffeldsgate har startet et nytt
studium høsten 2013 med fokus på økonomi og ledelse i H.N.Hauges ånd. De trenger ekstra
ressurser for å gjennomføre dette de tre første årene, før de kvalifiserer til økonmisk støtte fra
staten. NLA søker derfor eierorganisasjonene om et engangsbidrag. Synodestyret vil
innhente mer informasjon før søknaden tas til behandling.
Vedtak:

1. Søknaden fra Eurochurch om midler for 2014 innvilges ikke.
2. Ang. søknaden fra NLA avventer vi behandling av den til mer informasjon
foreligger.
3. Søknaden fra KIA om "Tro mellom venner" i 2014 innvilges ikke.

Sak 251/11-14: TILDELING MENIGHETER ETTER SØKNAD
Vedlegg:
Forslag om tildeling til menigheter fra Menihetsutvikling
Menighetsutvikling har lagt fram forslag til plan for tildeling til menigheter etter de kriterier
som foreligger. Lederteamet har sett gjennom forslaget og gitt det sin tilslutning.
Vedtak: Tildelingen til menighetene av midler fra satsningsområde Menighetsutvikling
vedtas til Moss og Hamar menigheter, og resten av forslaget sendes tilbake for ny
behandling.

Sak 252/11-14: MØTE MED MEDARBEIDERUTVIKLING
Vedlegg:
Rappport fra medarbeiderutvikling av 27.09.13.
Satsningsleder for medarbeiderutvikling Sven Aasmundtveit, møtte Synodestyret i forbindelse
med rapporten for informasjon og samtale.
Vedtak:

1. Synodestyret takker for god orientering om arbeidet innenfor
Medarbeiderutvikling.
2. Synodestyret ser med glede på at veiledningsprosjektet er i god rute, og
at det arbeides med diakonkurs, vurdering av Frikirkens arbeidermøte,
og planer om et misjonalt eldstekurs.
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Sak 253/11-14: FORFATNINGSUTVALGET - PROTOKOLLER
Vedlegg: 1. Protokoll fra Forfatningsutvalgets møte av 16.09.13.
2. Protokoll fra Forfatningsutvalges møte av 21.10.13. - Utsettes
Vedtak: Synodestyret merker seg de kommentarer forfatningsutvalget har i protokollen
av 16.09.13. og ber daglig leder følge opp dette.
Sak 254/11-14: FORFATNINGEN - NOTAT
Vedlegg: 1. Notat fra Harry Hanssen av 11.10.13.
2. Sak 150 i Forfatningsutvalgets møte 21.10.13.
AU har bedt Forfatningsutvalget arbeide videre med forenkling av forfatningen slik som
skissert i notatet fra leder av Forfatningsutvalget. Om mulig ønskes et slikt arbeid
gjennomført med tanke på synodebehandling på synodemøtet 2014. Det bes
fremlagt en oversikt for hvilke ressurser dette vil kreve, og avklares med formann og
daglig leder Frikirketorget.
Forfatningsutvalget uttaler i sitt møte: Forfatningsutvalget er positive til en grundig
gjennomgang av forfatning og reglement. Dette er et omfattende arbeid og vil etter vårt syn
kreve en stillingsressurs over en viss periode, opp mot 50 %. Forfatningsutvalget anbefaler at
arbeidet forankres i menighetene så tidlig som mulig i prosessen.
Vedtak: Synodestyret bevilger nødvendige midler til arbeidet med forslag til forenkling av
forfatningen, og ber om en foreløpig prosjektbeskrivelse og plan innen 10.01.14.

Sak 255/11-14: RETTSSAK
Vedlegg:
1. Pressemelding av 10.10.13.
2. Brev til NLM styret med kopi til Frikirken
3. Brev og mail til Frikirken
Synodestyret ble orientert om rettssaken i Stavanger Tingrett 10-13.09.13. der et tidligere
misjonærbarn saksøkte Frikirken og NLM. Det ble videre orientert om dommen som forelå
10.10.13. der Frikirken og NLM ble frikjent på alle punkt, og brev, mail og telefoner i
forbindelse med rettssaken. Det er 30 dagers frist for å anke dommen. Frikirken og NLM vil
ikke anke men avventer respons fra saksøker. Synodestyret vil vurdere å ta opp igjen saken,
etter at dommen blir rettskraftig.
Vedtak:

1. Informasjon om rettssak, dom og henvendelser i saken tas til orientering.
2. Synodeformann besvarer mail og brev i saken

Sak 256/11-14: BREV
Vedlegg:
1. Brev fra Kr.sand Frikirke av 25.10.13.
2. Brev fra Lønnsutvalget av 27.09.13.
3. Innspill til lønnsutvalget ang. veiledning og reisekostnader
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Kristiansand Frikirkes eldsteråd har skrevet et brev der de forespør synodestyret om kriteriene
for medlemsskap er noe knappe og burde være mer utfyllende. De ønsker synodestyrets
mening om dette.
Lønnsutvalget ber om eventuelle innspill fra arbeidsgiver til lønnsforhandlingene våren 2014.
Synodestyret samtalte om dette, og kom med noen innspill som daglig leder overbringer
Lønnsutvalget.
Vedtak: 1. Brevet fra Kr.sand Frikirke blir vurdert sammen med vurdering av saker til
Synodemøtet i 2014.
2. Innspill til lønnsforhandlingene 2014 utsettes til neste møte

Sak 257/11-14: PROTOKOLL PRESBYTERIEMØTE - NORDRE
Vedlegg:
Protokoll fra Presbyteriemøte 1.-3. august 2013 Nordre Presbyterium
Vedtak:

Synodestyret tar protokollen til orientering og merker seg debatten omkring
avlønning av tilsynsmenn, og bruk av konfliktrådet.

Sak 258/11-14: PROTOKOLL PRESBYTERIEMØTE - SØNDRE
Vedlegg:
Protokoll fra Presbyteriemøte 18-19. oktober 2013 Søndre Presbyterium
Vedtak:

1. Synodestyret tar protokollen til orientering
2. Synodestyret vil utrede ordning med tilsynsmenn på heltid, og ber daglig
leder komme med forslag om prosess for dette til neste møte.
3. Synodestyret vil vurdere om reisekostnader i forbindelse med veiledning av
arbeidere skal ha en annen finansiering.

Sak 259/11-14: PROTOKOLL PRESBYTERIEMØTE - ØSTRE
Vedlegg:
Protokoll fra Presbyteriemøte 20-22.10.2013 Østre Presbyterium
Vedtak:

1. Synodestyret tar protokollen til orientering
2. Synodestyret merker seg at man mener Østre Presbyterim er for stort, og tar
dette med i vurdering av saker til synodemøtet 2014.
3. Synodeformann og daglig leder Frikirketorget tar kontakt med styret i Østre
Presbyterium for å avklare hvordan øvrige saker skal følges opp.

Sak 260/11-14: PROTOKOLL PRESBYTERIEMØTE - VESTRE
Vedlegg:
Protokoll fra Presbyteriemøte 20-22.09.2013 Vestre Presbyterium
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Vedtak:

1. Syndodestyret tar protokollen til orientering.
2. Prosedyre for valg av tilsynsmenn når noen slutter i løpet av perioden
vurderes.
3. Retningslinjene for rekrutteringsstillinger tas opp til vurdering, og gjøres
kjent på nytt for menighetene.

Sak 261/11-14: REFERAT STYREMØTET NORDRE PRESBYTERIUM
Vedlegg:
Referat fra styremøte i Nordre Presbyterium av 25.09.13.
Vedtak:

Referatet fra styremøte i Nordre Presbyterium av 25.09.13. tas til orientering.

Sak 262/11-14: REFERAT FRA STYREMØTE I ØSTRE PRESBYTERIUM
Vedlegg:
1. Referat fra styremøte i Østre Presbyterium av 05.09.13.
2. Tildeling av midler til menighetene Østre Presbyterium
Vedtak:

Referat fra styremøte i Østre Presbyterium 05.09.13 tas til orientering.

Sak 263/11-14: REFERAT FRA STYREMØTE STAVERN

FOLKEHØYSKOLE FREDTUN
Vedlegg:

Referat fra styremøte Stavern Folkehøyskole Fredtun av 18.09.13.

Vedtak:

Synodestyret tar referat fra styremøte på Stavern Folkehøyskole Fredtun av
18.09.13. til orientering.

Sak 264/11-14: REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE I FRIBU
Vedlegg:
Referat fra Landsstyremøte i FriBU av 07.09.13.
Vedtak:

Referat fra Landsstyremøte i FriBU av 07.09.13 tas til orientering

Sak 265/11-14: RAPPORTER
Vedlegg:
1. Rapport fra formann
2. Rapport fra nestformann
Vedtak:

Rapportene tas til orientering

Sak 266/11-14: SYNODEN 2014 - FRAMDRIFT (Utsatt til neste styremøte)
Vedlegg:
1. Prosjektplan
2. Oversikt over saker og saksbehandling pr. 30.10.13.
3. Sak om forslag tilsyn - fra Forfatningsutvalget
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Synodestyret 2011-2014, møte nr. 13, 01.-02.11.13.

Synoden 2014 avholdes i tidsrommet 30. oktober til 2. november på Stavern Folkehøyskole
Fredtun. Synodestyret vil selv ta hånd om programinnhold og ledelse av møter som ikke er
forhandlingsmøter.
Vedtak:
Sak 267/11-14: STYREMØTE NORDTUN HELSEREHAB
Vedlegg:
Referat fra styremøte i Nordtun HelseRehab 27.09.13.
Vedtak:

Referatet fra styremøtet i Nordtun HelseRehab av 27.09.13. tas til orientering.

Sak 268/11-14: DIVERSE (Utsatt til neste styremøte)
a) Møter med styrer og råd våren 2014?
b) Årshjul 2013-2014 - gjennomgang
Sak 269/11-14: EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt

Sak 270/11-14: GJENNOMGANG AV DETTE MØTETS PROTOKOLL
Vedtak:
Protokollen for styremøtet 01-02.11.2013 er godkjent
Neste synodestyremøte er 10-11.01.14.

Arnfinn Løyning
Formann

Arvid Hunemo
Nestformann

Kari-Lisbeth Kjus

Heidi Aarmo Lund

Ole Johnny Møyholm

Torhild Høydalsvik

Andreas Woie
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