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Protokoll 

Frikirkens synodestyre 
 

 
Tid:    Fredag 09.06.2017 kl. 16-lørdag 10.06.2017 kl. 16  
Sted:    Scandic Gardermoen 
Til stede:  Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/ 

forstander), Geir Langen (forstander), Ole Johnny Møyholm (eldste),  
Heidi Aarmo Lund (eldste) og Arild Sæbø (eldste)  

Forfall:  Steinar Tyvand (eldste), Kari-Lisbeth Kjus (1. vara/eldste) og Ole Stormo 
(2. vara/eldste) 

I tillegg møtte:   Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett) 
 
 
Møtet startet med åpningsord og bønn v/Ole Johnny Møyholm.  

Sak 240/2014-2017 – Protokoll fra styremøte 
 
Vedtak:  
Protokoll fra styremøte 20.-21.04.2017 godkjennes.  

Sak 241/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte  
Saker i AU-møte 02.06.2017:  
 
AU Sak 111/2014-2017 – Forberedelser til styremøte  
Gjennomgang av utkast til innkalling til styremøte. Drøfting av saker og saksfremlegg.  
 
Vedtak:  
Synodeformann og daglig leder følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling og saksfremlegg 
til styremøtet 09.-10.06.2017.  
 
AU Sak 112/2014-2017 – Oppdatert årshjul for synodestyret  
Åpent for innspill fra AU til årshjulet 

 

Vedtak:  

AU har ingen særskilte merknader til årshjulet.  

 

AU Sak 113/2014-2017 – Saker til orientering/drøfting  
Div. orienteringer ved synodeformann og daglig leder. Saker til drøfting.  
 
Vedtak:  
AU tar synodeformannens og daglig leders orienteringer til etterretning.  
 

AU Sak 114/2014-2017 – Eventuelt  
Neste ordinære styremøte er 07.-08.09.2017. Innkalling og sakspapirer legges ut 31.08.2017.  

Neste AU-møte: Tirsdag 22.08.2017 kl. 8-10. 
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Vedtak: 
Protokoll fra AU-møte 02.06.2017 godkjennes. 

Sak 242/2014-2017 – Andre referatsaker 
1. Møte i forfatningsutvalget 12.05.2017 
2. Møte i festivalkomiteen for Visjon 25.04.2017 
3. Møte i festivalkomiteen for Visjon 06.06.2017 
4. Møte i FriBUs landsstyre 22.04.2017 
5. Styremøte i Østre presbyterium 11.05.2017 
6. Styremøte i Nordre presbyterium 20.04.2017 
7. Styremøte for Stavern folkehøyskole 06.04.2017 
 
Vedtak:  
Referatene tas til orientering.   

Sak 243/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder 
 
Vedtak:  
Rapportene fra synodeformann og daglig leder pr. juni 2017 tas til orientering.  

Sak 244/2014-2017 – Andre orienteringssaker 
1. Rapport fra samtalegruppa om homofili 
2. Korrigering i overføringer og disponeringer 2016  
3. Misjonsgaver og menighetstilskudd 2016 (endelig oversikt) 
4. Årsberetning og årsregnskap 2016 for Nordtun HelseRehab 
5. Årsberetning og årsregnskap 2016 for Stavern folkehøyskole 
 
Muntlige orienteringer:  

- Misjon: Saker til samtale med misjonsleder på synodestyretmøtet i september 
- Samtaler med Normisjon, IMI og Pinsebevegelsen om hjelp til oppstart av friskoler 

 
Vedtak:  
Sakene tas til orientering.  

Sak 245/2014-2017 – Regnskapsrapport 
 
Vedtak:  
Regnskapsrapport pr. 30.04.2017 tas til orientering.  

Sak 246/2014-2017 – Revidert budsjett 2017 
Jfr. sak 179 og 190/2014-2017  
 
Vedtak:  
Synodestyret godkjenner revidert budsjett 2017 med et driftsresultat – resultat før 
finansposter og disponeringen – på kr 200.000.  
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Sak 247/2014-2017 – Saker til Synodemøtet 2017 som har vært til 
menighetsbehandling 
Jfr. sak 93, 117, 118, 168, 191, 203, 215 og 225/2014-2017 
 
Vedtak:  
1. I alle sakene vil komiteene på synodemøtet ha tilgang til både opprinnelige 

saksfremlegg, tilbakemeldingene fra menighetene, tilbakemeldingene fra 
forfatningsutvalget, samt synodestyrets endelige saksfremlegg og forslag til vedtak.   

2. Mål for Frikirken for 2018-2023 
Synodestyret ber synodeformann og daglig leder bearbeide måldokumentet ut fra 
tilbakemeldingene fra menighetene og momentene som kom frem i styremøtet.  

3. Reviderte retningslinjer for utviklingsfondet 
Synodestyret gjør ingen endringer i saksfremlegget. Saken presenteres uforandret for 
synodemøtet.  

4. Medlemskategorier i Frikirken 
Synodestyret fremmer et nytt forslag til vedtak, der man delvis støtter 
forfatningsutvalgets bemerkning og foreslår en kortere tilleggstekst i § 5 i forfatningen: 
«Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den 
Evangelisk Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige 
manntall.»  

5. Tilsynsmannsordningen – ansettelse på åremål 
Synodestyret justerer saksfremlegget ut fra tilbakemeldingene fra menighetsmøtene. 
Den primære endringen gjelder hvem som har sete i synoden. Styrets forslag til tekst i  
§ 13 i forfatningen blir: Kirkens tilsynsmenn og presbyterienes formenn hører også til 
synoden.» 

6. Virketid for synodeformann 
Synodestyret gjør ingen endringer i saksfremlegget. Saken presenteres uforandret for 
synodemøtet. 

7. Styring og ledelse i lokalmenigheten 
Synodestyret gjør ingen endringer i saksfremlegget. Saken presenteres uforandret for 
synodemøtet.  

8. Misjonsutvalg til å utrede Frikirkens misjonsengasjement 
Synodestyret fastholder forslaget til saksfremlegg med følgende endring: «40 % bør 
være under 40 år.» 

9. Forvaltning av sakramentene 
Synodestyret gjør ingen endringer i saksfremlegget. Saken presenteres uforandret for 
synodemøtet. 

10. Vedr. synoderådets sammensetning, jfr. sak 218/2014-2017 (saken hadde ikke vært til 
menighetsbehandling):   
Synodestyret drøftet synoderådets sammensetning på nytt og ble enige om å fremme to 
likestilte forslag til synodemøtet. 

Sak 248/2014-2017 – Synodestyrets treårsmelding for 2014-2016 
Jfr. sak 236/2014-2017  
 
Vedtak:  
Synodeformann og daglig leder arbeider videre med synodestyrets treårsmelding for 2014-
2016 ut fra innspillene gitt i styremøtet. Endelig utkast sendes synodestyrets medlemmer 
for godkjenning.  
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Sak 249/2014-2017 – Økonomiplaner for 2018-2020 
 
Vedtak:  
Daglig leder arbeider videre med økonomiplaner for 2018-2020 ut fra innspillene gitt i 
styremøtet. Endelig utkast sendes synodestyrets medlemmer for godkjenning. 

Sak 250/2014-2017 – Rapport fra uavhengig arbeidsgruppe om 
arbeidet i Japan 
Jfr. AU Sak 83/2014-2017  
 
Vedtak:  
Utredningen «Frikirkens forhold til Kinki-kirken» fra en uavhengig arbeidsgruppe ledet av 
Birger Løvlie, oversendes utsendingene til synodemøtet. Synodestyret ber Arnfinn Løyning, 
tidligere synodeformann, Terje Bjørkås, misjonsleder, og Knut Ola Topland, leder for 
Frikirkens misjonærer i Japan, om å skrive hver sin kommentar som oversendes til synoden 
sammen med utredningen. 

Sak 251/2014-2017 – Andre saker til Synodemøtet 2017 
1. Utkast til statistikk for 2014-2016  
2. Treårsmelding fra forfatningsutvalget 
3. Treårsmelding fra fordelingsutvalget 
4. Treårsmelding fra lønnsutvalget 
5. Treårsmelding fra Stavern folkehøyskole  
6. Treårsmelding fra Nordtun HelseRehab 
 
Muntlig orientering om status:  
Regnskap for 2014-2016 
Treårsmelding fra FriBU 
 
Forslag til vedtak:  
Synodestyret tar informasjonen om de andre sakene til Synodemøtet 2017 til orientering.  

Sak 252/2014-2017 – Forberedelser til og gjennomføring av 
forhandlingene på Synodemøtet 2017 
 
Vedtak:  
Synodeformann og daglig leder fortsetter planleggingen av Synodemøtet 2017 ut fra 
synodeformannens forslag til gjennomføring av forhandlingene.   

Sak 253/2014-2017 – Tid og sted for synodemøtet i 2020  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber daglig leder vurdere og foreslå tid og sted for Synodemøtet 2020. 
Forslaget legges frem på synodemøtet til høsten. 
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Sak 254/2014-2017 – Begrepsbruken i fellesarbeidet  
Jfr. SM sak 18/14  
 
Vedtak:  
Synodestyret støtter daglig leders forslag når det gjelder begrepsbruk i Frikirkens 
fellesarbeid. «Frikirketorget» erstattes av «Frikirkens hovedkontor»/«hovedkontoret» fra 
1. august 2017. Begrepene «satsingsområde» og «satsingsleder» fases ut fra nyttår.  

Sak 255/2014-2017 – Møte med Jostein Tvedten 
 
Vedtak:  
Synodestyret hadde en god og nyttig samtale med Jostein Tvedten, rektor ved Stavern 
folkehøyskole fra 01.08.2017.  

Sak 256/2014-2017 – Eventuelt 
Ingen saker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarle Skullerud   Arvid Hunemo   Geir Langen  
synodeformann   nestformann 
 
 
 
Ole Johnny Møyholm  Heidi Aarmo Lund   Marit Ecklo Brevik 
          daglig leder 


