Protokoll
Frikirkens synodestyre
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:
I tillegg møtte:

Mandag 09.05.2022 kl. 17 – tirsdag 10.05.2022 kl. 16
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Anne Mari Schiager Topland (nestformann), Rune Tobiassen
(forstander), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid
(eldste), Geir Nordkil (eldste), Øystein Samnøen (eldste) og
André Myhren (1. vara/forstander)
Jarle Skullerud (synodeformann)
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Merk: I synodeformanns fravær trer nestformann inn i hans sted. 1. vara for forstander er innkalt i
nestformanns sted.

Sak 99/2021-2024 – Protokoll fra styremøte
Protokoll fra synodestyremøte 07.04.2022
Vedtak:
Styreprotokollen godkjennes.

Sak 100/2021-2024 – Andre referatsaker
1.
2.
3.
4.

Forfatningsutvalget 06.04.2022
Styremøte Stavern folkehøyskole 28.03.2022
Styremøte Nordtun HelseRehab 18.03.2022
Ekstraordinært presbyteriemøte Vestre presbyterium 17.-24.02.2022

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Sak 101/2021-2024 – Rapporter
Muntlige rapporter:
1. Daglig leder
2. Nestformann
3. Rune Tobiassen
4. Øystein Samnøen

Vedtak:
Rapportene tas til orientering.

Sak 102/2021-2024 – Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presseklipp om Frikirken og debatt på https://www.budbareren.no/debatt
Status i staben på Frikirkens hovedkontor
Arbeidsgiveransvar for magasinredaktøren i synodeformanns fravær
Menighetstilskudd 2021 og misjonsgaver 2017-2021
Status for lånet til Kristiansand Feriesenter, jfr. sak 168/2017-2021
Orientering om Stavern folkehøyskole
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7. Årsoppgjør 2021, Stavern folkehøyskole
8. Årsoppgjør 2021, Nordtun HelseRehab
9. E-post fra Stein-Vegard Antonsen 22.04.2022
Vedtak:
1. Rune Tobiassen har arbeidsgiveransvar for magasinredaktør Anne-Kristine B. Wiecek
inntil synodeformann er friskmeldt.
2. Vedr. henvendelse fra Stein-Vegard Antonsen: Synodestyret anerkjenner det store lokale
engasjementet for flyktninger fra Ukraina fra Vågsbygd Frikirke og andre menigheter i
Frikirken. Nestformann ber generalsekretær i Norges Kristne Råd om at de legger
ytterligere press på myndighetene når det gjelder å hente ukrainske flyktninger til Norge.
Se for øvrig vedtak i sak 104/2021-2024.
3. For øvrig tas sakene tas til orientering.

Sak 103/2021-2024 – Regnskapsrapport
Regnskapsrapport pr. 31.03.2022

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 104/2021-2024 – Forberedelser til Synodemøtet 2022
Jfr. sak 39, 53, 81 og 97/2021-2024
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programmet
Kollekten på gudstjenesten søndag
Formøte for møtedirigenter, møtesekretærer, komitéledere og redaksjonskomite 18.05.2022
E-post fra Per Eriksen 28.04.2022
Oppfølging i etterkant av synodemøtet
«Møter som forberedelser til synodemøtet», jfr. sak 57/2021-2024

Nestformann og daglig leder informerte og innledet til drøftinger.
Vedtak:
Kollekten på gudstjenesten 12.06.2022 går til lokalt, diakonalt arbeid for flyktninger.

Sak 105/2021-2024 – Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgang av
Frikirkens valgordning
Jfr. sak 9/2021-2024, pkt. 9, sak 14/2021-2024, vedtakspunkt 3, og sak 78/2021-2024, pkt. 5

Etter synodemøtet i 2021 ble det besluttet å nedsette en arbeidsgruppe til å gjennomgå Frikirkens
valgordning og foreslå forbedringer i ordningen. Daglig leder fikk i oppdrag å følge opp dette.
Arbeidsgruppa har bestått av Unni Westli (leder), Arvid Hunemo og Petter Lande Johansen.
Gruppa fikk følgende mandat: «Vurdere gjeldende valgordning og retningslinjer for valgkomiteen,
og foreslå endringer for å sikre større mangfold (f.eks. kjønn og alder) i styrer og råd, og mer
helhetlig og dekkende presentasjon av kandidatene».
Unni Westli, arbeidsgruppas leder, la fram rapporten for synodestyret.
Vedtak:
Synodestyret takker arbeidsgruppa for fremlagt rapport. Saken tas opp igjen på styremøte til
høsten.
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Sak 106/2021-2024 – Frikirkens bistandsprosjekter
Jfr. sak 284 og 335/2017-2021

Synodestyret har tidligere vedtatt (sak 114/2017-2021) at styret skal ha en årlig gjennomgang av
status for pågående bistandsprosjekter. Styret skal dessuten være aktivt med når
bistandsprosjekter går mot avslutning og skal evalueres, og evt. forlengelse av prosjekter eller
oppstart av nye skal forankres i styret.
Styrevedtak desember 2020 (sak 284/2017-2021, pkt. 2):
Synodestyret ber daglig leder starte arbeidet med søknad for en ny fase av prosjektet Jerusalem
Unites Us (JUU). Styret imøteser evalueringen av den pågående fasen av prosjektet og søknaden for
en ny fase.»
Styrevedtak mai 2021 (sak 335/2017-2021):
Synodestyret tar evalueringen av prosjektet Jerusalem Unites US (JUU) til orientering, og støtter at
Frikirken søker Norad om støtte til en ny fase av prosjektet. Nytt synodestyre orienteres om
prosjektsøknaden og den videre prosessen på sitt første styremøte til høsten.»
Synodestyret ble orientert om status for bistandsprosjektet i Jerusalem på styremøtet i september
2021 (jfr. sak 09/2021-2024, pkt. 7). Fra styreprotokollen i oktober 2021 (sak 24/2021-2024, pkt.
12):
Digni har godkjent søknad for et femårig prosjekt fra 01.01.2022: Save What Remains (SWR)
(oppfølging/ny fase av prosjektet Jerusalem Unites Us (JUU), jfr. sak 335/2017-2021 og sak 09/20212024, pkt. 7). To mål for prosjektet: Enhet mellom kirkesamfunn og sameksistens mellom kristne og
muslimer i Øst-Jerusalem. Budsjettrammen er på ca. 2,8 millioner årlig. Frikirken betaler 10 %
egenandel, men får 7 % tilbake i administrasjonsbidrag.
Terje Bjørkås, misjonsleder, informerte om status for Frikirkens bistandsarbeid.
Vedtak:
1. Synodestyret synes det er gledelig at prosjektet Conflict Transformation in the Palestinian
Area (CTPA), et prosjekt med fokus på freds- og forsoningsarbeid rettet mot lærere, får så
gode tilbakemeldinger fra både kursdeltakere og myndigheter, og imøteser sluttrapport
når prosjektet avsluttes etter to treårsperioder om halvannet år.
2. Synodestyret tar til etterretning at prosjektet Save What Remains (SWR) er avsluttet etter
tre måneder, i forståelse med Digni. Årsaken er at prosjektleder sa opp stillingen sin, og
at det dermed ikke finnes tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i Det palestinske
bibelselskapet til å videreføre prosjektet.
3. Synodestyret imøteser mer informasjon om et evt. samarbeid med Bibelselskapet og
organisasjonen Musalaha.

Sak 107/2021-2024 – Informasjon om øvrig misjonsarbeid

Misjonsleder Terje Bjørkås oppdaterte synodestyret på andre aktuelle saker i Frikirkens
misjonsarbeid:
1. Status for arbeidet i Mali, Japan og landene våre i Midtøsten og Sentral-Asia
2. Info om arbeidsgruppe som skal komme med innspill til oppfølging dersom fremlagt
misjonsstrategi blir vedtatt av synodemøtet.
Vedtak:
Synodestyret tar informasjonen om status for Frikirkens misjonsarbeid til etterretning.
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Sak 108/2021-2024 – Evaluering/revisjon av pastorkurs

En arbeidsgruppe bestående av Eirik Austeng (leder), Lise Sagdahl, Eivind Landro, Geir Øystein
Andersen og Ivar Johnsen har evaluert pastorkurset. Evalueringen viser at pastorkurset i det store
og hele fungerer godt. Arbeidsgruppa har imidlertid kommet med noen forslag til justeringer.
Daglig leder innledet til drøfting.
Vedtak:
Synodestyret takker arbeidsgruppa for fremlagt rapport og ber administrasjonen justere
pastorkurset i tråd med gruppas tilbakemeldinger.

Sak 109/2021-2024 – Nedbetalingsplan for Stavern folkehøyskole
Jfr. sak 202/2017-2021

Synodestyrevedtak mars 2020 (sak 202/2017-2021, vedtakspunkt 1):
Frikirken gir Stavern folkehøyskole et lån på 5 millioner kroner til nødvendig vedlikehold på
hovedbygget. Lånet er avdrags- og rentefritt de første fem årene (1. april 2020 – 31. mars 2025).
Vilkårene reforhandles av partene innen 31. desember 2024.
Geir Nordkil la fram forslag til vilkår for en nedbetalingsplan.
Vedtak:
Synodestyret ber AU sluttføre avtale om nedbetaling i dialog med Stavern folkehøyskole.

Sak 110/2021-2024 – Ny vurdering av eierskap for Kristiansand
folkehøyskole
Jfr. sak 113/2017-2021

Fra synodestyrets protokoll april 2019 (sak 113/2017-2021):
Det er lagt ned betydelige ressurser i arbeidet med å vurdere om synoden skal overta som eier av
Kristiansand feriesenter. AU konkluderte i sitt møte 29. mars 2019 med å anbefale at synoden ikke
overtar som eier slik forutsetningene er per dag. Synoden må imidlertid opprettholde den
økonomiske garantien som ble lovet folkehøyskolen i forbindelse med forhandlingene om leieavtale
for skoleåret 2019/2020.
Vedtak:
1. Synoden finner ikke grunnlag for å overta som eier av Kristiansand folkehøyskole slik
forutsetningene er per i dag.
2. Som følge av dette trer daglig leder ut av rollen som observatør i folkehøyskolens styre.
3. Synodestyret opprettholder garantien som ble lovet folkehøyskolen for å sikre leieavtalen for
skoleåret 2019/2020.
Etter henvendelse fra Oskar Aanonsen, styreleder for Kristiansand Feriesenter Eiendom, er det på
nytt opprettet kontakt om evt. overtakelse av folkehøyskolen. Rune Tobiassen har hatt møter med
skolens ledelse. Han informerte og innledet til drøfting.
Vedtak:
Synodestyret tar saken opp igjen på styremøte til høsten.

Sak 111/2021-2024 – Eventuelt
Ingen saker
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