Protokoll
Frikirkens synodestyre
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:
I tillegg møtte:

Fredag 12.01.2018 kl. 15-lørdag 13.01.2018 kl. 18
Scandic Gardermoen
Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland
(nestformann/forstander), Geir Langen (forstander) (ikke med på siste
del av sak 17 og sak 25), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid
(eldste), Geir Nordkil (eldste), Øystein Samnøen (eldste), Geir Øystein
Andersen (1. vara/forstander, inn som fast på siste del av sak 17 og sak
25), Ole Johnny Møyholm (1. vara/eldste) og Bjørg Rødland (2.
vara/eldste) (ikke med på siste del av sak 17 og sak 25)
Bjørn Roger Stien (2. vara/forstander) og Are Mikael Røiseland (3. vara/
eldste)
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 15/2017-2020 – Konstituering av synodestyret
Jfr. sak 01/2017-2020
Synodestyret drøftet møterett for varamedlemmene.
Vedtak:
Synodestyrets varamedlemmer innkalles når faste styremedlemmer melder forfall til hele
eller deler av et styremøte.

Sak 16/2017-2020 – Styrekurs
Informasjon ved synodeformann og daglig leder. Drøfting og avklaringer.
Vedtak:
Daglig leder utarbeider forslag til styreinstruks. Instruksen behandles på neste styremøte.

Sak 17/2017-2020 – Prioriteringer for styret i synodeperioden
Jfr. sak 09/2017-2020
Informasjon fra synodeformannen om sentrale styresaker i forrige synodeperiode. Drøfting
omkring sentrale temaer for inneværende periode, herunder oppdrag/arbeid for teologisk
fagråd og synoderådet. Daglig leder presenterte hovedkontorets handlingsplan/planer for
hovedkontorets oppfølging av Frikirkens mål for 2018-2020. Drøfting omkring hvordan
hovedkontoret kan legge til rette for menighetene i arbeidet for å nå målene.
Dokumenter som utgangspunkt for drøfting: Notat fra synodeformannen om sentrale saker i
forrige synodeperiode og prioriteringer i inneværende periode, notat fra synodeformannen om
arenaer for teologisk refleksjon, årshjul for synodestyret, mål for Frikirken 2018-2023, FriBUs
målplan og hovedkontorets handlingsplan pr. 05.01.2018
Vedtak:
1. I arbeidet med å følge opp Frikirkens målplan vil synodestyret vektlegge følgende:
 arbeide med Frikirkens identitet og plass i Norge i dag
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jobbe for at Frikirken skal ha kultur for å ønske, initiere og tåle endringer
(endringskultur)
 fortsette arbeidet med å sikre bærekraftig økonomi for fellesarbeidet
 veilede og hjelpe lokalmenighetene til å realisere målene
2. Synodestyret ser nødvendigheten av å legge til rette for teologiske refleksjoner rundt
ulike sider ved vår lutherske arv og lære. Teologisk fagråd bes derfor å arbeide med
følgende temaer i perioden (årstallet i parentes viser til hvilket år temaet skal ha prioritet):
 Forsoningslære og bibelsyn i Frikirken (2018)
 Møtet med homofile og Frikirkens ekteskapsforståelse (2019)
 Sakramentssyn og kirkesyn (2020)
3. Synodestyret ber daglig leder utarbeide en plan for arbeidermøter, pastorsamlinger,
eldstekurs og andre møteplasser i Frikirken som handler om identitetsbygging og
lederutrustning.

Sak 18/2017-2020 – Protokoll fra styremøte
Protokoll fra synodestyremøte 07.-08.12.2017
Vedtak:
Styreprotokollen godkjennes.

Sak 19/2017-2020 – Protokoll fra AU-møte
Saker i AU-møte 03.01.2018:

AU Sak 01/2017-2020 – AUs arbeid

Drøfting omkring arbeids- og møteform for AU. Sette møtedatoer for 2018.
Vedtak:
1. AU har som hovedregel et fysisk møte omkring en måned før kommende styremøte. Eventuelle
møter utover dette, er på Skype og ved behov. De fysiske møtene inkluderer et møtepunkt med
lederteamet samlet og/eller møte med enkelt-teamledere.
2. Avtalte AU-møter våren 2018: Tirsdag 27/2 og torsdag 3/5, begge dagene kl. 10.30-15.30.

AU Sak 02/2017-2020 – Årshjul for synodestyret

Saksfremlegg: Årshjul pr. 14.12.2017 og oversikt over saker til oppfølging etter synodemøtet
Vedtak:
Daglig leder oppdaterer årshjulet iht. samtalen i AU. Årshjulet legges frem til orientering på neste
styremøte.

AU Sak 03/2017-2020 – Oppnevninger til råd og utvalg

Saksfremlegg: Oversikt over råd og utvalg m/forslag til oppnevninger 2018-2020
Vedtak:
Synodeformann oppdaterer oversikten over råd og utvalg iht. samtalen i AU. Oversikten med
forslag til oppnevninger behandles på neste synodestyremøte.

AU Sak 04/2017-2020 – Synoderådet og teologisk fagråd

Saksfremlegg: Notat fra synodeformann om synoderådet og teologisk fagråd
Drøfting omkring synoderådets og teologisk fagråds roller/rolledeling, samt saker til behandling
i og arbeidsform for disse organene i synodeperioden.
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Vedtak:
Synodeformann lager et saksfremlegg til synodestyret på bakgrunn av samtalen i AU.

AU Sak 05/2017-2020 – Arbeidermøtet 2018

Saksfremlegg: Foreløpig program for Arbeidermøtet 2018
Vedtak:
1. Synodeformann følger opp fokuset på målplanen i den videre planleggingen av Arbeider møtet
2018.
2. Foreløpig program for arbeidermøtet legges frem til orientering på neste styremøte.

AU Sak 06/2017-2020 – Visjon

Drøfting omkring tidspunkt for Visjon fra 2019.
Vedtak:
Visjon fortsetter i uke 29 på ubestemt tid.

AU Sak 07/2017-2020 – Eventuelt
Ingen saker

Vedtak:
AU-protokollen godkjennes.

Sak 20/2017-2020 – Andre referatsaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styremøte Vestre presbyterium 24.11.2017
Styremøte Søndre presbyterium 15.02.2017
Styremøte Søndre presbyterium 05.04.2017
Styremøte Søndre presbyterium 17.11.2017
Styremøte Stavern folkehøyskole 12.12.2017
Styremøte Nordtun HelseRehab 14.-15.12.2017

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Sak 21/2017-2020 – Andre orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.

Medieoppslag om Frikirken siden forrige synodestyremøte
Rapport fra FERO
Program for/informasjon om Arbeidermøtet 2017
Muntlig orientering fra tilsynsmannsmøtet 9.-11. januar 2017
Informasjon om Gjennestad videregående skole/rektors oppsigelse

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Sak 22/2017-2020 – Møte med FriBUs landsstyre
Synodestyret samtalte med FriBUs landsstyre og ser frem til det videre samarbeidet.

3

Sak 23/2017-2020 – Eierskap for Kristiansand folkehøyskole

Samtale med Arnfinn Østerberg, formann i styret i Søndre presbyterium, om eierskap for
Kristiansand folkehøyskole. Utgangspunktet for samtalen var spørsmålet om det er aktuelt at
synoden overtar eierskapet i stedet for presbyteriet.
Vedtak:
Synodestyret ønsker samtaler med alle aktørene knyttet til Kristiansand folkehøyskole.
Øystein Samnøen og Sigurd-Åge Engamo representerer synodestyret i dette. Etter
samtalene utarbeides det et saksfremlegg om eierskap og videre prosess. Saken legges frem
på styremøtet i april.

Sak 24/2017-2020 – Oppnevninger til styrer, råd og utvalg
Jfr. AU Sak 03/2017-2020

Synodestyret oppnevnte representanter til interne og eksterne styrer, råd og utvalg. Følgende
oppnevninger ble gjort i forrige synodeperiode og gjelder i angitte periode:
 Kristen videregående skole – Nordland (KVN)/representantskapet (oktober 2017desember 2021): Bjørn Roger Stien med Sigurd Aglen som personlig vara og Mona Mork
med Marit Ecklo Brevik som personlig vara
 Norges Kristne Råd (NKR)/styret (mars 2017-mars 2019): Jarle Skullerud (fast) og Trine
H. Syvertsen (vara)
 Norsk Teologisk Samtaleforum (NTS) (mars 2017-mars 2019): Jan Gossner
Anne Mari Schiager Topland står på valg til styret i Bibelselskapet våren 2018, og Unni Westli er
vara til NLA Høgskolens styre.
Daglig leder oppnevner Frikirkens representanter til følgende: IKO, Blå Kors, Kirkens Nødhjelp,
Digni, NORME, Knif, Virke og Kristelig pressekontor
Vedtak:
1. Synodestyret vedtar følgende oppnevninger (oppnevningsperiode i parentes):
 Teologisk fagråd (synodeperioden): Anne Mari Sciager Topland (leder),
Håvard Haugland, Jan Løkkeborg, Sigvald Stilbu og Andreas Voie
 FERO (synodeperioden): Arnfinn Løyning (leder), Eva Lill Kloster Hægeland,
Alf Tore Nilsen, Berit Nesseth Otterlei og Iris Vartal
 Bibelselskapet/representantskapet (synodeperioden): Jarle Skullerud (fast)
og Karin Riska (vara)
 Det Lutherske Verdensforbund (LVF)/nasjonalkomiteen (synodeperioden):
Jarle Skullerud, Anne Mari Schiager Topland og Jacob Breda Antonsen
(rådsmedlem)
 Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) (synodeperioden): Jarle Skullerud
 Global Info (Norges Kristne Råd) (januar 2018-mars 2019): Oppnevnes av AU
våren 2018
 Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)/landsmøtet (synodeperioden):
Oppnevnes av AU våren 2018
 Menneskeverd/landsmøtet (synodeperioden): Else Birgit Bergem Strand
(fast) og Tone Moseid (vara)
 NLA Høgskolen/generalforsamlingen (synodeperioden): Anne Mari Schiager
Topland (fast), Knut Amund Låstad (fast) og Marit Ecklo Brevik (vara)
 Til Helhet/representantskapet (synodeperioden): Thomas Freitag
 Tro & Medier/representantskapet (synodeperioden): Øystein Samnøen
2. Representasjon i Hjelp Jødene Hjem prioriteres ikke i synodeperioden.
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3. Synodestyret ber misjonsutvalget komme med en anbefaling når det gjelder hvilke
styrer, råd og utvalg knyttet til internasjonalt arbeid som Frikirken skal prioritere i
årene som kommer.

Sak 25/2017-2020 – Disponering av testamentarisk gave
Synodestyret gjorde følgende vedtak i oktober 2017 (sak 278/2014-2017): «Fra 2017 avsettes
testamentariske gaver i balansen og brukes strategisk iht. målene for Frikirken. Synodestyret
avgjør disponeringene av disse gavene ut fra anbefalinger fra administrasjonen.»
Administrasjonen la frem forslag til disponering av en testamentarisk gave på 2,3 millioner
kroner gitt i 2017.
Vedtak:
Med bakgrunn i målplanens ambisjon om styrking av misjonsinnsatsen i Midtøsten, vedtar
synodestyret at kostnadene for en ny utsending til Midtøsten de tre første årene finansieres
med midler fra den testamentariske gaven på 2,3 millioner kroner gitt i 2017.

Sak 26/2017-2020 – Feilregistrering i Statens kartverk
Utsettes til neste styremøte

Sak 27/2017-2020 – Eventuelt
Ingen saker

Jarle Skullerud
synodeformann

Anne Marie Schiager Topland
nestformann

Geir Langen

Sigurd-Åge Engamo

Tone Moseid

Geir Nordkil

Øystein Samnøen

Geir Øystein Andersen

Marit Ecklo Brevik
daglig leder
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