Protokoll
Frikirkens synodestyre
Ekstraordinært styremøte

Tid:
Sted:
Til stede:

I tillegg møtte:

Onsdag 10.02.2021 kl. 18.15-19.15
Digitalt møte/Teams
Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland
(nestformann/forstander), 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 303/2017-2021 – Alternativ gjennomføring av Synodemøtet 2021

Ut fra smitteutviklingen og vaksineprognosene, synes det etter hvert lite sannsynlig at det blir
mulig å gjennomføre synodemøtet som et fysisk møte med omkring 180 mennesker samlet over
fire dager i begynnelsen av juni. Dessuten melder mange menigheter tilbake om utfordringer
med å få gjennomført menighetsbehandling av synodesakene på en god måte. Etter drøftinger
med presbyterieformennene og tilbakemeldinger fra presbyteriestyrene og forfatningsutvalget,
legger synodestyret nå opp til en alternativ gjennomføring av synodemøtet.
Vedtak:
Grunnet den uoversiktlige smittesituasjonen, som gjør det usikkert hvordan synodemøtet
kan gjennomføres i juni og skaper utfordringer med å gjennomføre menighetsmøter i
vinter, avholdes årets synodemøte kun delvis i juni, og da som et digitalt møte. De fleste
sakene utsettes til et ekstraordinært synodemøte som avholdes senest juni 2022. Det gjøres
på denne måten for å sikre en god og forsvarlig saksbehandling av viktige saker for
kirkesamfunnet. Synodestyret tar beslutningen etter dialog med presbyteriestyrene og
forfatningsutvalget.
Bare de faste synodesakene behandles på det digitale møtet i juni 2021, dvs. følgende saker
fra den opprinnelige sakslista:
• Synodestyrets treårsmelding
• Statistikk 2017-2020
• Regnskap 2017-2020
• Økonomiplaner 2021-2024
• Andre meldinger/regnskaper:
o Forfatningsutvalget
o Fordelingsutvalget
o Lønnsutvalget
o FriBU
o Stavern folkehøyskole
o Nordtun HelseRehab
• Valg
Synodestyret opprettholder 1. mars som frist for å melde inn navn på delegater til
synodemøtet. Ny frist for tilbakemelding på saker til menighetsbehandling blir etter
sommeren. Dato avklares så snart som mulig.
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Det digitale synodemøtet til sommeren starter på ettermiddagen fredag 4. juni og avsluttes
på kvelden lørdag 5. juni. Søndag 6. juni blir det en nettgudstjeneste for hele Frikirken med
blant annet innsettelse av tilsynsmenn.
Synodestyret fastsetter dato for det ekstraordinære synodemøtet så snart som mulig.
Menighetene vil få minst tre måneders varsel.
Vedtaket meddeles kirkesamfunnet umiddelbart.
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