Protokoll
Frikirkens synodestyre
Tid:
Sted:
Til stede:
I tillegg møtte:

Fredag 12.03.2021 kl. 9-19 og lørdag 13.03.2021 kl. 9-15
Digitalt møte/Teams
Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland
(nestformann/forstander) (ikke sakene 309, 313 og 314), Geir Langen
(forstander), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste), Geir
Nordkil (eldste) og Øystein Samnøen (eldste)
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 304/2017-2021 – Protokoller fra styremøter
1. Protokoll fra synodestyremøte 29.01.2021
2. Protokoll fra ekstraordinært synodestyremøte 10.02.2021
Vedtak:
Styreprotokollene godkjennes.

Sak 305/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte
Saker i AU-møte 17.02.2021:

AU sak 81/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Oppfølging etter vedtaket om alternativ gjennomføring av synodemøtet (sak 303/2017-2021)
2. Behov for teologisk kompetanse i fellesarbeidet/evt. justering av rollen til teologisk fagråd
3. Tekst i søknad om registrering som trossamfunn etter nytt regelverk
4. Valgkomiteens arbeid/styreleder Nordtun HelseRehab
Vedtak:
Sakene tas til orientering og følges opp i tråd med samtalen i møtet.

AU sak 82/2017-2021 – Vigselsrett i Frikirken

Hva betyr den nye forskriften om vigselsrett for Frikirken? Hvordan skal vi praktisere
vigselsretten framover? Drøfting av retningslinjer.

Vedtak:
Daglig leder utarbeider forslag til retningslinjer for vigselsrett i Frikirken. Saken behandles på
synodestyremøtet i mai.

AU sak 83/2017-2021 – Frikirkens lederkonferanse i 2022

Frikirkens nye lederkonferanse får navnet «Videre». Den arrangeres første gang på Scandic
Fornebu 10.-13. februar 2022. Drøfting av tema for og innhold i lederkonferansen.

Hanne Marie Moi, menighetskonsulent og prosjektleder for Videre, og Eirik Austeng, leder for
programkomiteen for Videre, informerte og deltok i drøftingen.
Vedtak:
AU støtter programkomiteens forslag til hovedtemaer for de tre første Videre-konferansene.
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Vedtak:
AU-protokollen godkjennes.

Sak 306/2017-2021 – Andre referatsaker

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Møte i forfatningsutvalget 17.02.2021
Styremøte Østre presbyterium 08.02.2021
Styremøte Østre presbyterium 17.02.2021
Styremøte Vestre presbyterium 04.02.2021
Styremøte Nordre presbyterium 04.02.2021
Styremøte Stavern folkehøyskole 27.01.2021

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Sak 307/2017-2021 – Rapporter

1.
2.
3.
4.

Rapport fra synodeformann pr. mars 2021
Rapport fra nestformann pr. mars 2021
Rapport fra daglig leder pr. mars 2021
Status for pågående prosjekter

Vedtak:
Rapportene tas til orientering.

Sak 308/2017-2021 – Andre orienteringssaker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medieoppslag om Frikirken
Treårsrapport fra FERO
Informasjon fra Det Lutherske Verdensforbund (LVF)
Høring i forbindelse med søknader om medlemskap i Norges Kristne Råd
Eldstekurs, oppfordring til synodestyrets medlemmer om å bli med på piloten
Halvårlig møte med FriBUs ledelse 03.02.2021 (jfr. sak 283/2017-2021)
Norges Kristne Råds rådsmøte: Ny dato, behov for to nye delegater (jfr. sak 289/2017-2021)

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Sak 309/2017-2021 – Årsoppgjør 2020
Jfr. 145, 162 og 216/2017-2021

I justert budsjett for 2020 ble det budsjettert med et overskudd på 200.000 kroner.
Årsresultatet er 4,46 millioner kroner mot fjorårets 2,44 millioner.

Erlend Frøen, økonomiansvarlig, deltok i behandlingen av denne saken.

Vedtak:
1. Årsregnskapet for 2020 godkjennes med et overskudd på 4.461.328 kroner. Det er gjort
følgende overføringer/disponeringer:
a. Overført kr 466.432 til egenkapital misjon (avd. 1)
b. Overført kr 1.824.096,- til utviklingsfondet (avd. 4)
c. Overført kr 21.050,- fra egenkapital presbyteriene (avd. 15)
d. Kr 2.191.850,- er lagt til egenkapitalen
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2. Kommunalt tilskudd som ikke lar seg fordele til menigheter, overføres utviklingsfondet.
I 2020 utgjør dette 539.274 kroner.
3. Ved utgangen av 2020 utgjorde egenkapitalen totalt 72.294.049 kroner.
4. Synodestyret kommer tilbake til bruken av egenkapital opparbeidet i 2020 (pkt. 1d) på
neste styremøte.

Sak 310/2017-2021 – Forberedelser til synodemøter 2021/2022
Jfr. sak 187, 205, 221, 247, 259, 280 og 303/2017-2021

Momenter til informasjon/drøfting:
- Møtedirigenter/møtesekretærer
- Dagsorden
Oppdatert forretningsorden (jfr. sak 297/2017-2021)
- Program for digitalt synodemøte i juni 2021
- Sted for avvikling av og fysisk tilstedeværelse på digitalt synodemøte
- Forslag til navn til valgkomité (oversendes komiteen som har ansvaret for dette)
- Saken «Evaluering av Frikirkens fellesarbeid» utsettes til styremøtet i mai

Vedtak:
1. Synodestyret godkjenner oppdatert forretningsorden.
2. Synodeformann og daglig leder fortsetter forberedelsene til synodemøtene i 2021/2022
i tråd med samtalen i møtet.

Sak 311/2017-2021 – Synodestyrets treårsmelding 2021 til
synodemøtet
Vedtak:
Administrasjonen oppdaterer saksframlegget «Synodestyrets treårsmelding 2021» ut fra
kommentarene i møtet. Det ferdigbehandles av synodestyret pr. e-post.

Sak 312/2017-2021 – Statistikk 2017-2020 til synodemøtet
Vedtak:
Administrasjonen oppdaterer saksframlegget «Statistikk 2017-2020» ut fra kommentarene
i møtet. Saksframlegget godkjennes.

Sak 313/2017-2021 – Regnskap 2017-2020 til synodemøtet
Erlend Frøen, økonomiansvarlig, deltok i behandlingen av denne saken.

Vedtak:
Administrasjonen oppdaterer saksframlegget «Regnskap 2017-2020» ut fra kommentarene
i møtet. Saksframlegget godkjennes.

Sak 314/2017-2021 – Økonomiplaner 2021-2024 til synodemøtet

Erlend Frøen, økonomiansvarlig, deltar i behandlingen av denne saken.
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Vedtak:
Administrasjonen oppdaterer saksframlegget «Økonomiplaner 2021-2024» ut fra
kommentarene i møtet. Det ferdigbehandles av synodestyret pr. e-post.

Sak 315/2017-2021 – Sak til synodemøtet: «Forslag om teologisk
redegjørelse om homofili og likekjønnet ekteskap»
Jfr. sak 295/2017-2021

Vedtak i styremøte januar 2021 (sak 295/2017-2021) vedr. sak fra Kraftverket menighet:
«Synodestyret ber synodeformann fullføre innstillingen fra synodestyret ut fra forslag 1 i
saksframlegget til styremøtet. Styret ferdigbehandler saken på mars-møtet.»

Vedtak:
Synodeformann arbeider videre med saksframlegget til synodemøtet ut fra samtalen i
møtet. Saken ferdigbehandles på styremøtet i mai.

Sak 316/2017-2021 – Sak til synodemøtet: «Ny tilsynsmannsordning,
vurdering av saksbehandlingen»

Jfr. sak 294/2017-2021

Vedtak i styremøte januar 2021 (sak 294/2017-2021) vedr. sak fra Fredrikstad Frikirke:
«Synodestyret ber synodeformann forberede saken fra Fredrikstad Frikirke til behandling i
forbindelse med forfatningsutvalgets rapport til synodemøtet.»

Vedtak:
Synodeformann oppdaterer saksframlegget ut fra kommentarene i møtet. Saksframlegget
godkjennes.

Sak 317/2017-2021 – Nye retningslinjer for tilsynsmannsordningen
Jfr. sak 52, 93 og 264/2017-2021 og AU sak 39/2017-2021

Vedtak i styremøte oktober 2020 (sak 264/2017-2021): «Synodestyret ber Gunnar Johnsen
utarbeide forslag til nye retningslinjer for tilsynsmannsordningen ut fra innspillene som har
kommet inn. Han involverer tilsynsmennene, presbyteriestyrene og daglig leder på
hovedkontoret på den måten han finner det tjenlig. Forslaget til nye retningslinjer legges fram
for synodestyret på styremøtet i januar 2021.» Saken ble senere utsatt til mars-styremøtet.

Gunnar Johnsen, forstander i Oslo Vestre Frikirke og tidligere tilsynsmann, deltok i
behandlingen av denne saken.

Vedtak:
Administrasjonen oppdaterer forslaget til nye retningslinjer for tilsynsmannsordningen ut
fra drøftingen i møtet. De ferdigbehandles på styremøtet i mai.

Sak 318/2017-2021 – Evaluering av arbeidet i synodestyret
Utsatt til neste styremøte
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Sak 319/2017-2021 – Eventuelt
Ingen saker

Jarle Skullerud
synodeformann

Anne Mari Schiager Topland
nestformann

Geir Langen

Sigurd-Åge Engamo

Tone Moseid

Geir Nordkil

Øystein Samnøen

Marit Ecklo Brevik
daglig leder
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