Protokoll
Frikirkens synodestyre
Tid:
Sted:
Til stede:

I tillegg møtte:

Torsdag 17.02.2022 kl. 17-19
Teams
Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland
(nestformann), Rune Tobiassen (forstander), Sigurd-Åge
Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste)
og Øystein Samnøen (eldste)
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 65/2021-2024 – Protokoll fra styremøte
Protokoll fra synodestyremøte 27.-29.01.2022
Vedtak:
Styreprotokollen godkjennes.

Sak 66/2021-2024 – Sak til ekstraordinært synodemøte: Mål og strategi
2021-2024
Jfr. sak 56/2021-2024

Vedtak synodestyremøte januar 2022 (sak 56/2021-2024):
Administrasjonen arbeider videre med saksfremlegget ut fra drøftingen i styremøtet. Saken følges
opp på synodestyremøtet i februar.
Synodestyret drøftet momenter til saksfremlegget.
Vedtak:
Administrasjonen ferdigstiller saksfremlegget om mål og strategi 2021-2024 til
synodestyremøtet i mars.

Sak 67/2021-2024 – Sak til ekstraordinært synodemøte: Ny behandling
av forslag til utredning om likekjønnet samliv
Jfr. sak 295, 315 og 328/2017-2021 og sak 55/2021-2024

Vedtak synodestyremøte januar 2022 (sak 55/2021-2024):
Synodeformann arbeider videre med saksfremlegget ut fra drøftingen i styremøtet. Saken følges opp
på synodestyremøtet i februar.
Synodeformann oppdaterte styret muntlig. Saken følges opp på et ekstraordinært synodestyremøte 1. mars 2022.
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Sak 68/2021-2024 – Møter som forberedelser til synodemøtet
Jfr. AU sak 11/2021-2024 og sak 55, 57 og 62/2021-2024

Vedtak synodestyremøte januar 2022 (sak 57/2021-2024):
Jarle Skullerud, Anne Mari Schiager Topland og Rune Tobiassen forbereder møter i tråd med
drøftingen i styremøtet. Saken følges opp på februar-møtet.
Saken følges opp på det ekstraordinære synodestyremøtet 1. mars 2022.

Sak 69/2021-2024 – Nytt magasin

Jfr. synodemøtesak 1/2021, vedtakspunkt 8, sak 15/2021-2024, vedtakspunkt 1 og sak 29 og
38/2021-2024
Vedtak synodestyremøte desember 2021 (sak 38/2021-2024):
1. Synodestyret ansetter kommunikasjonsleder på Frikirkens hovedkontor som redaktør for det nye
magasinet. Synodeformann og daglig leder fastsetter stillingsstørrelsen i dialog med
kommunikasjonsleder.
2. De digitale kommunikasjonskanalene skal fortsatt være hovedkanalene for kommunikasjon i
Frikirken, jfr. kommunikasjonsstrategien. Det nye magasinet skal fungere godt både digitalt og på
papir.
3. Synodestyret ber redaktøren planlegge for tre nummer av magasinet per år med 24-36 sider per
nummer. Magasinet på nett er gratis for alle Frikirkens medlemmer. De som ønsker det per post, må
abonnere og betale for det. Dette gjelder både enkeltmedlemmer og menigheter.
4. Navn på magasinet besluttes av synodestyret etter innspill fra redaktøren.
5. Synodestyret oppretter et redaksjonsråd for magasinet i samråd med redaktøren.
6. Nettsiden budbareren.no legges ned. Synodestyret ber kommunikasjonsleder komme med forslag
til hvordan det kan legges til rette for debatt på aktuelle saker i kirkesamfunnet.
7. Synodestyret evaluerer ordningen med og organiseringen av magasinet innen utgangen av 2024.
Anne-Kristine B. Wiecek er ansatt som magasinredaktør i 40 % stilling fra 1. februar 2022 (jfr. pkt.
1 i vedtaket). Magasinredaktøren etablerer en redaksjon og står ansvarlig for redaksjonelle saker
og redaktørstyrt debatt. Hun rapporterer til synodeformann.
Redaktøren la fram for synodestyret et notat om pkt. 4, 5 og 6 i vedtaket og deltok i styrets
drøfting av dette.
Vedtak:
Synodestyret støtter redaktørens forslag til navn på magasinet og ber henne arbeide videre
med redaksjonsrådet og debattsiden på nett i tråd med det fremlagte notatet og i dialog med
synodeformann. Styret er glad for det tette samarbeidet med FriBU om det nye magasinet.

Sak 70/2021-2024 – Salg av tomt i Eigersund

I fjor sommer ble administrasjonen kontaktet av Arne Halling i Egersund med spørsmål om han og
kona kan overta en tomt/teig kalt «Arken-tomta». De tenker ikke å bygge noe der, men vil
beplante den og sette opp en sittegruppe, en levegg og en opplysningsplate som forteller om
tomtas historie. Bakgrunnen for saken er at bedehuset «Arken» ble revet i 2014. Anders Hovland
trodde han var eier av tomta og var innstilt på å selge den til Arne Halling. Det viste seg imidlertid
at tomta er eid av Frikirken. Spørsmålet er om vi er interessert i å selge den.
Vedtak:
Administrasjonen undersøker nærmere når det gjelder størrelsen på tomta og får evt. en
verdivurdering på den. Synodestyret følger opp saken på neste styremøte.
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