Protokoll
Frikirkens synodestyre
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:
I tillegg møtte:

Torsdag 16.06.2022 kl. 17-21
Teams
Anne Mari Schiager Topland (nestleder), Rune Tobiassen
(forstander), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste),
Øystein Samnøen (eldste), André Myhren (1. vara/forstander)
og Kjell Petter Wiik (1. vara/eldste)
Jarle Skullerud (synodeleder) og Sigurd-Åge Engamo (eldste)
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 112/2021-2024 – Protokoll fra styremøte
Protokoll fra synodestyremøte 09.-10.05.2022
Vedtak:
Styreprotokollen godkjennes.

Sak 113/2021-2024 – Protokoll fra AU-møte
Saker i AU-møte 23.05.2022:

AU sak 17/2021-2024 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Dag-Håkon Eriksen og Stephen Sirris ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon ved VID
vitenskapelige høgskole har – på oppdrag fra daglig leder – gjort en evaluering av Frikirkens
rutiner for rekruttering, ansettelse og opplæring av utsendinger. Rapporten ble klar 05.05.2022.
Den gir en del råd for forbedring av rutinene, og dette vil administrasjonen jobbe videre med til
høsten. Synodestyret får rapporten til orientering samt informasjon om planlagt oppfølging på
styremøtet i september. Daglig leder ønsket tilbakemelding fra AU til hvordan administrasjonen
skal forholde seg til kandidater fram til oppdaterte rutiner er på plass.
2. Daglig leder gjør avtale med et rekrutteringsbyrå om bistand ved ansettelse av to nye
mellomledere på hovedkontoret, en nestleder og leder for menighetsutvikling.
3. Flere reagerer på at Ungdom i Oppdrag har hentet inn Todd White som forkynner på The Send
25.06.2022, hvor FriBU er en av samarbeidsorganisasjonene. Håvard Haugland har kontakt med
Andreas Nordli om dette.
Vedtak:
1. AU ber administrasjonen avvente rekruttering av utsendinger til nye rutiner for
ansettelsesprosessen er på plass i løpet av høsten, men likevel holde kontakten med aktuelle
kandidater.
2. Daglig leder holder AU oppdatert når det gjelder Todd White som forkynner på The Send.
3. For øvrig tas sakene til orientering.
Vedtak:
AU-protokollen godkjennes.
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Sak 114/2021-2024 – Andre referatsaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forfatningsutvalget 07.05.2022
Styremøte Vestre presbyterium 05.05.2022
Styremøte Nordre presbyterium 19.05.2022
Styremøte Østre presbyterium 25.05.2022
Styremøte Stavern folkehøyskole 30.03.2022
Styremøte Stavern folkehøyskole 18.05.2022
Styremøte Stavern folkehøyskole 24.05.2022

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Sak 115/2021-2024 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Presseklipp om Frikirken og debatt på https://magasinetveien.no/debatt
2. Tilbakemelding fra Pressens Faglige Utvalg (PFU) 24.05.2022 om at det er uforenlig med god
presseskikk at samme person er både uavhengig redaktør og kommunikasjonsleder
3. Utlysning av to stillinger ved Frikirkens hovedkontor: Stabsleder
(https://hamnoy.no/stilling/frikirken-stabsleder/) og leder for menighetsutvikling
(https://hamnoy.no/stilling/frikirken-leder-for-menighetsutvikling/)
4. Ny dåpsressurs utviklet i samarbeid mellom FriBU og Frikirkens hovedkontor
(https://fribu.no/dap/)
5. Daglig leder orienterte om muntlig henvendelse fra rektor ved Tønsberg bibelskole vedr.
eierskap for skolen
6. Øystein Samnøen orienterte fra NLA Høgskolens generalforsamling 01.06.2022
7. Todd White ble trukket som taler på The Send (jfr. AU sak 17/2021-2024, vedtakspunkt 2)
8. Spørsmål om vara til synodestyrets arbeidsutvalg (AU)
9. Høstens synodestyremøter
Vedtak:
1. Tilbakemeldingen fra Pressens Faglige Utvalg (PFU) følges opp på et senere
synodestyremøte.
2. Synodestyret takker for arbeidet som er gjort med utvikling av ny dåpsressurs og
anbefaler alle menighetene å ta den i bruk.
3. Synodestyret imøteser en formell henvendelse fra Tønsberg bibelskole om videre
eierskap.
4. Synodestyret oppnevner vara til arbeidsutvalget (AU) ved behov.
5. For øvrig tas sakene til orientering.

Sak 116/2021-2024 – Evaluering og oppsummering etter Synodemøtet
2022
Synodestyret evaluerte og oppsummerte etter synodemøtet og begynte samtalen om oppfølging
av sakene.

Synodemøtet 2022 gikk av stabelen på Quality Hotel 33 i Oslo 10. – 12. juni. Det var 142 delegater
til stede, og det ble behandlet i alt ti saker. (Saken om sammensetning av synoderådet ble utsatt
etter forslag fra synodestyret.) Komiteene hadde gjort et godt forarbeid, og drøftingene i plenum
ble konstruktive og gode. Evalueringene vi har mottatt i etterkant er svært positive. Delegatene
satte pris på både debattklimaet under forhandlingene, programmet utover det formelle og den
praktiske tilretteleggingen. Det er uttrykt stor takknemlighet over at bønn stod så sentralt under
møtet.
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Administrasjonen samler evalueringene i en rapport som synodestyret får på styremøtet i
september. Til dette møtet foreligger også protokollen fra synodemøtet. Drøftingen rundt videre
oppfølging av sakene fortsetter da.
Vedtak:
1. Synodestyret takker møtedirigentene, møtesekretærene, delegatene og alle andre som på
ulike måter bidro til et godt synodemøte. Styret roser administrasjonen for gode
forberedelser og god gjennomføring.
2. Styret ser fram til å få seg forelagt en samlet evaluering av synodemøtet på styremøtet i
september
3. Videre oppfølging av sakene fra synodemøtet tas opp til behandling på styremøtet i
september.

Sak 117/2021-2024 – Eventuelt
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