Protokoll
Frikirkens synodestyre
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:
I tillegg møtte:

Torsdag 27.01.2022 kl. 18 – lørdag 29.01.2022 kl. 15
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland
(nestformann) (ikke til stede på sakene 49-51, 56, 58-59 og
61), Rune Tobiassen (forstander) (ikke til stede på sak 53),
Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste) (ikke til
stede på sak 63), Geir Nordkil (eldste), Øystein Samnøen
(eldste) og André Myhren (1. vara for forstander) (til stede kun
på sakene 49-51, 56, 58-59 og 61)
Anne Mari Schiager Topland torsdag, André Myhren vara
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 49/2021-2024 – Protokoll fra styremøte
Protokoll fra synodestyremøte 06.-07.12.2021
Vedtak:
Styreprotokollen godkjennes.

Sak 50/2021-2024 – Protokoll fra AU-møte
Saker i AU-møte 11.01.2022

AU sak 13/2021-2024 – Mulig å gjennomføre VIDERE 22?
Prosjektleder Hanne Marie Moi hadde utarbeidet et notat til AU om muligheter for/ konsekvenser
ved gjennomføring/avlysning av lederkonferansen VIDERE. Hun og Anna Kleppe Moe, leder for
menighetsutvikling, deltok i drøftingen.
Vedtak:
AU ønsker at VIDERE 22 gjennomføres så sant det er mulig. Administrasjonen får mandat til å ta en
endelig beslutning i løpet av uka, etter at Regjeringen har kunngjort videre smittevernregler og etter
ny dialog med Scandic Fornebu.

AU sak 14/2021-2024 – Mandat for AU
Jfr. AU sak 12/2021-2024

Vedtak i AU-møte 25.11.2021 (AU sak 12/2021-2024, pkt. 8):
Mandat for AU: Synodeformann utarbeider et forslag som behandles i synodestyret.
AU drøftet synodeformanns forslag til mandat.
Vedtak:
Daglig leder fullfører forslaget til mandat for AU. Det behandles på synodestyremøtet i slutten av
januar.

AU sak 15/2021-2024 – Medlemskap i foreningen M28

Frikirken er blant flere kirkesamfunn/misjonsorganisasjoner som de senere årene har stått
sammen om å arrangere unåddkonferansen «M28». M28 er nå etablert som en forening med
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formålet å «styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å nå unådde folkegrupper
med evangeliet». Administrasjonen har foreslått at Frikirken blir medlem i foreningen.
Misjonsleder Terje Bjørkås delte stiftelsesdokumenter og vedtekter med AU, og deltok i
drøftingen.
Vedtak:
AU støtter at Frikirken blir medlem i foreningen M28.

AU sak 16/2021-2024 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Evaluering av samrådingsdøgnet 22.-23.10.2021 ut fra skriftlige tilbakemeldinger fra
deltakerne: Målgruppen var styremedlemmer/medlemmer i synodeoppnevnte styrer og råd.
Hensikten med arrangementet var å bli kjent med hverandre, dele informasjon og bygge fellesskap
ved inngangen til en ny synodeperiode. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive og gir
grunnlag for å innføre denne type samling som en fast ordning.
2. Innspill til synodestyret fra samrådingsdøgnet ut fra skriftlig oppsummering: På samlingen ble
deltakerne utfordret til å komme med innspill til synodestyrets videre arbeid. Innspillene gjaldt
både konkrete ting og det større bildet. Synodestyret tar med seg innspillene i det videre arbeidet
sitt.
3. Årsmøte for FriMaf, jfr. AU sak 12/2021-2024, vedtakspkt. 4: FriMaf arrangerer årsmøtet for
2022 digitalt til høsten.
4. Opplæring/kursing for FrMafs styre, jfr. AU sak 12/2021-2024, vedtakspkt. 5: Synodeformann
har meldt tilbake til FriMafs leder og lønnsutvalgets leder. Et evt. initiativ til kursing må komme
fra FriMaf.
Vedtak:
1. Basert på positive erfaringer med samrådingsdøgnet i oktober 2021, legges dette arrangementet
inn i synodestyrets årshjul. Det tas sikte på å arrangere tilsvarende samling ved inngangen til nye
synodeperioder.
2. For øvrig tas sakene til orientering.
Vedtak:
AU-protokollen godkjennes.

Sak 51/2021-2024 – Andre referatsaker
1.
2.
3.
4.
5.

Landsstyremøte FriBU 16.10.2021
Styremøte Stavern folkehøyskole 08.12.2021
Styremøte Nordtun HelseRehab 03.12.2021
Styremøte Nordtun HelseRehab 15.12.2021
Styremøte Østre presbyterium 24.11.2021

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Sak 52/2021-2024 – Orienteringssaker

1. Presseklipp om Frikirken og debatt på https://www.budbareren.no/debatt
2. Som følge av smitterestriksjoner per januar 2022, besluttet Frikirkens beredskapsgruppe, i
dialog med prosjektleder, å utsette lederkonferansen VIDERE til 9.-12. februar 2023, jfr. AU
sak 13/2021-2024.
3. Informasjon om ny sommerfestival. Navn på festivalen lanseres 10. februar 2022.
4. Oppdatert informasjon om nytt magasin, jfr. sak 38/2021-2024
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5. Terje Bjørkås er valgt til styreleder i Mission Evangélique Luthérienne au Mali (MELM) for
perioden desember 2021 til desember 2023.
Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Sak 53/2021-2024 – Forberedelser til ekstraordinært synodemøte
Jfr. sak 39/2021-2024

Synodeformann og daglig leder oppdaterte synodestyret på forberedelsene til ekstraordinært
synodemøte. Styret konkluderte vedr. program og saksliste.
Vedtak:
Program og saksliste for ekstraordinært synodemøte godkjennes.

Sak 54/2021-2024 – Sak til ekstraordinært synodemøte: Ny behandling
av styring og ledelse i lokalmenigheten
Jfr. sak 178, 183, 224, 250 og 260/2017-2021, AU sak 62/2017-2021 og sak 40/2021-2024

Vedtak synodestyremøte desember 2021 (sak 40/2021-2024):
Synodeformann arbeider videre med saken om lokal styringsstruktur ut fra tilbakemeldingene på
rådgivningsmøtet i november, og legger frem et endelig forslag på synodestyremøtet i januar. Saken
sendes deretter til menighetsbehandling.
Vedtak:
Saksfremlegget vedr. styring og ledelse i lokalmenigheten godkjennes og sendes til ny
menighetsbehandling.

Sak 55/2021-2024 – Sak til ekstraordinært synodemøte: Ny behandling
av forslag til utredning om likekjønnet samliv
Jfr. sak 295, 315 og 328/2017-2021

Synodestyret drøftet og vedtok et saksfremlegg til synoden i forrige synodeperiode. Sittende
synodestyre ønsket å se på saken på nytt.
Vedtak:
Synodeformann arbeider videre med saksfremlegget ut fra drøftingen i styremøtet. Saken
følges opp på synodestyremøtet i februar.

Sak 56/2021-2024 – Sak til ekstraordinært synodemøte: Mål og strategi
2021-2024
Jfr. «Synodestyrets treårsmelding» på Synodemøtet 2021 (sak 1/2021)

Anna Kleppe Moe, leder for menighetsutvikling, la frem forslag til saksfremlegg og var med i
drøftingen.
Vedtak:
Administrasjonen arbeider videre med saksfremlegget ut fra drøftingen i styremøtet. Saken
følges opp på synodestyremøtet i februar.
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Sak 57/2021-2024 – Møter som forberedelser til synodemøtet
Jfr. AU sak 11/2021-2024 og sak 55/2021-2024

Vedtak AU-møte november 2021 (AU sak 11/2021-2024):
Synodeformann utarbeider forslag til opplegg for et bredt sammensatt rådgivningsmøte våren 2022.
Forslaget behandles av synodestyret.
Synodestyret konkluderte med at når det gjelder saken om en evt. utredning om likekjønnet
samliv, er det mer aktuelt med flere møter/samtaler fremfor ett møte som del av forberedelsene
til synodemøtet.
Vedtak:
Jarle Skullerud, Anne Mari Schiager Topland og Rune Tobiassen forbereder møter i tråd med
drøftingen i styremøtet. Saken følges opp på februar-møtet.

Sak 58/2021-2024 – Mandat for AU
Jfr. sak AU sak 12 og 14/2021-2024

Vedtak AU-møte januar 2022 (AU sak 14/2021-2024):
Daglig leder fullfører forslaget til mandat for AU. Det behandles på synodestyremøtet i slutten av
januar.
Vedtak:
Mandatet for synodestyrets arbeidsutvalg (AU) og oppdatert styreinstruks godkjennes.

Sak 59/2021-2024 – Kandidater til styrer, råd og utvalg
Jfr. sak 18, 28 og 44/2021-2024 og AU sak 01, 06 og 12/2021-2024

Vedtak synodestyremøte desember 2021 (sak 44/2021-2024, vedtakspunkt 1):
FERO: To kandidater er klare, men det har vist seg svært vanskelig å finne de to-tre siste.
Synodeformann ser nærmere på alternative løsninger for organisering av FEROs arbeid og kommer
tilbake til synodestyret på saken i januar-møtet.
Vedtak:
FERO består av Alf Tore Nilsen (leder), Bergljot Edvardsen og Jørgen Hildal Lund.
Personalrådgiver på Frikirkens hovedkontor er med som sekretær og praktisk tilrettelegger.

Sak 60/2021-2024 – Økt stilling for tilsynsmann i Søndre presbyterium
Jfr. sak 26/2021-2024

Konklusjon i synodestyremøte oktober 2021:
Til behandling av budsjettet (satsen for tilskudd til presbyteriene/regionale tilsynsmenn) forelå det
en søknad fra Søndre presbyterium om økt stillingsprosent for tilsynsmannen. Siden det ikke er tatt
høyde for dette i presbyterienes forslag til sats for 2022, vil synodestyret vurdere stillingsstørrelsen til
neste år med tanke på budsjettet for 2023.
På synodestyremøtet i desember ble saken tematisert på nytt, og synodestyret besluttet å sette
den på dagsorden i januar. Saken ble drøfting på tilsynsmannsmøtet i begynnelsen av januar. De
andre tilsynsmennene hadde ikke innvendinger til en evt. økning av stillingen for tilsynsmannen i
Søndre presbyterium.
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Vedtak:
1. Stillingsprosenten for tilsynsmannen i Søndre presbyterium økes fra 70 % til 80 % med
virkning fra 1. januar 2022.
2. Synodestyret ber administrasjonen forberede en sak til synodestyret om ressursbruk og
finansiering med tanke på budsjettet for 2023.

Sak 61/2021-2024 – Vigselsrett for Erhard Hermansen

Fra Frikirkens retningslinjer for vigselsrett:
Synodestyret kan beslutte at andre enn ordinerte i menigheter kan søke statsforvalteren om
vigselsrett via Frikirkens hovedkontor, under forutsetning av at det er avklart hvilken menighets
vigselsbok vigselen skal føres inn i. Synodeformann skal som hovedregel ha vigselsrett. Det kan
også være aktuelt å gi vigselsrett til andre som er medlemmer og ordinerte i Frikirken, men ikke
aktiv ordinert i en menighet. Disse vigslerne får tilsvarende brev som vigslere fra menighetene
etter godkjenning av vigselsrett og ved opphør av vigselsrett.
Vedtak:
Synodestyret ønsker Erhard Hermansen som vigsler i Frikirken. Administrasjonen søker
statsforvalteren om godkjenning. Vigslene han foretar kirkebokføres i Herøy Frikyrkje.
Vigselsretten gjelder så lenge Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd
(NKR).

Sak 62/2021-2024 – Samtale med tilsynsmennene om en evt. utredning
om likekjønnet samliv
Synodestyret samtalte med tilsynsmennene som del av forberedelsene til synodemøtet.

Sak 63/2021-2024 – Samling med FriBUs landsstyre
Synodestyret møtte FriBUs landsstyre for samtaler og fellesskap.

Sak 64/2017-2021 – Eventuelt
Ingen saker
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