Protokoll
Frikirkens synodestyre
Ekstraordinært styremøte
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:
I tillegg møtte:

Torsdag 18.06.2020 kl. 19-22
Nettmøte (Zoom)
Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland
(nestformann/forstander), Geir Langen (forstander), Sigurd-Åge Engamo
(eldste), Geir Nordkil (eldste) og Øystein Samnøen (eldste)
Tone Moseid (eldste)
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 231/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte
Sak i AU-møte 10.06.2020:

AU sak 72/2017-2021 – Revisjon av «Vern om lære og liv»
Jfr. sak 40, 80, 167 og 228/2017-2021
Vedtak:
AU har, på bakgrunn av synodestyrets innspill, hatt en gjennomgang av arbeidsgruppas innstilling.
Konkrete forslag til endringer i teksten er fremlagt. I tillegg foreslår vi å oversende de konkrete
tekstforslagene til synoderådet, uten begrunnelsen fra arbeidsgruppa som innledning. Denne legges
med som vedlegg, sammen med innspillene fra menigheter og presbyteriestyrer.
Vedtak:
AU-protokollen godkjennes

Sak 232/2017-2021 – Ny kommunikasjonsstrategi
Jfr. sak 148 og 164/2017-2021 og AU sak 9/2017-2021
Prosjektgruppa har fullført arbeidet sitt. Prosjektleder Anne-Kristine B. Wiecek presenterte den nye
kommunikasjonsstrategien. Tove Bø Laundal fra Agenda rådgivning deltok også i møtet.
Vedtak:
Synodestyret vedtar ny kommunikasjonsstrategi for Frikirken, og ber daglig leder følge opp
strategien gjennom planlegging og iverksetting av tiltaksplan innenfor budsjettrammene vedtatt
av styret.

Sak 233/2017-2021 – Rapporter
1. Rapport fra synodeformann pr. juni 2020
2. Rapport fra nestformann pr. juni 2020
Vedtak:
Rapportene tas til orientering.

Sak 234/2017-2021 – Sammensetning av synoderådet
Jfr. sak 150/2017-2021 og AU sak 51/2017-2021
Denne saken ble forberedt og skulle opp til behandling på synodemøtet i 2017, men ble avvist
grunnet saksbehandlingsfeil. Synoden uttrykte ønske om at saken skulle komme opp på nytt, og
synodestyret forbereder den til Synodemøtet 2021.
Vedtak:
Synodestyret fremmer saken om sammensetning av synoderådet for Synodemøtet 2021. Saken
sendes først til menighetsbehandling.

Sak 235/2017-2021 – Endring av medlemsparagrafen i forfatningen
Jfr. sak 226/2017-2021
Synodestyret har mottatt forslag til endring av medlemsparagrafen (§ 5) i forfatningen fra Treungen
Frikirke. Forslaget ble drøftet på forrige styremøte og sett i sammenheng med tidligere forslag fra
forfatningsutvalget. Styret ba da synodeformann legge fram et nytt forslag i samarbeid med
Treungen Frikirke.
Vedtak:
Synodestyret fremmer fremlagte forslag til endring av medlemsparagrafen (§ 5) i forfatningen, og
ber synodeformannen ferdigstille saksfremlegget for utsendelse til menighetsbehandling.

Jarle Skullerud
synodeformann

Anne Mari Schiager Topland
nestformann

Geir Langen

Sigurd-Åge Engamo

Geir Nordkil

Øystein Samnøen

Marit Ecklo Brevik
daglig leder

