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Protokoll
Frikirkens synodestyre

Ekstraordinært synodestyremøte

Tid:  Mandag 28.06.2021–tirsdag 29.06.2021
Sted: E-postbehandling
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland 

(nestformann), Rune Tobiassen (pastor), Sigurd-Åge Engamo
(eldste), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste) og Øystein
Samnøen (eldste)

I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 01/2021-2024 – Styre for Nordtun HelseRehab
Synoden gjorde følgende vedtak på synodemøte 4.-5. juni 2021:
1. Synoden gir det nye synodestyret, i samarbeid med det nyvalgte styret for Nordtun HelseRehab, 

i oppdrag å rekruttere ny styreleder. Aud Angell er fungerende styreleder. 
2. Følgende ble valgt til styret for Nordtun HelseRehab 2021-2024:

Aud Angell
Margaret Frøseth Li
Mona Mork
Knut Osnes, 1. varamedlem
Jan Martin Sahl, 2. varamedlem

I etterkant av synodemøtet ble Aud Angell spurt om hun kunne tenke seg å være fast styreleder 
for synodeperioden juni 2021 til juni 2024, noe hun svarte ja til. Dette innebærer at
1. varamedlem rykker opp som fast styremedlem, mens 2. varamedlem rykker opp til
1. varamedlem. Over sommeren bør det komme på plass et nytt 2. varamedlem. Endringene må 
godkjennes av synodestyret. 

Vedtak:
1. Aud Angell oppnevnes til styreleder for Nordtun HelseRehab for synodeperioden juni 

2021 til juni 2024. 
2. 1. varamedlem Knut Osnes trer inn som fast styremedlem, mens 2. varamedlem Jan 

Martin Sahl blir 1. varamedlem. Det oppnevnes et nytt 2. varamedlem høsten 2021.

Sak 02/2021-2024 – Styre for Stavern folkehøyskole
Synoden gjorde følgende vedtak på synodemøte 4.-5. juni 2021:
Følgende ble valgt til styret for Stavern folkehøyskole 2021-2024:
Bjørg Gustavsen, leder
Karin Riska
Sigrun Sundet Sandstad
Sigurd-Åge Engamo
Ingvild Misund, 1. varamedlem
Rolf Solås, 2. varamedlem
Espen Andersen, 3. varamedlem

Etter synodemøtet ble det fra folkehøyskolens side påpekt at det var valgt et styremedlem for 
lite. 1. varamedlem trer dermed inn som fast styremedlem, mens de to andre rykker opp 
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tilsvarende. Over sommeren bør det komme på plass et nytt 3. varamedlem. Endringene må 
godkjennes av synodestyret.

Vedtak:
1. varamedlem Ingvild Misund trer inn som fast styremedlem i styret for Stavern 
folkehøyskole. Rolf Solås rykker opp til 1. varamedlem, og Espen Andersen til 
2. varamedlem. Det oppnevnes et nytt 3. varamedlem høsten 2021.
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