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Konstituerende møte 4. juni kl. 17.00
158 delegater var til stede på synodemøtet.
Vedlegg: Liste over delegater

Godkjenning av delegatenes habilitet
Vedtak

Delegatenes habilitet godkjennes.

Godkjenning av innkalling
Vedtak

Innkallingen godkjennes.

Godkjenning av saksliste
Endring: Sak 5a, del 2: Saken fra Fredrikstad Frikirke om ny tilsynsmannsordning flyttes til
ekstraordinært synodemøte første halvår 2022.

Vedtak

Saksliste godkjennes med endring.

Godkjenning av forretningsorden
Tillegg: Replikker sendes i chatten på Zoom, og leses opp av møtedirigentene. Benkeforslag til
personvalg meldes inn til møtedirigentene innen kl.13.00 lørdag 5. juni.

Vedtak

Forretningsorden godkjennes med tillegg.

Valg av møtedirigenter og møtesekretærer
Vedtak

Møtedirigenter: Hilde Grøthe og Gjermund Aglen
Møtesekretærer: Lars Øystein Folkedal og Unni Westli

Valg av redaksjonskomité
Vedtak

Redaksjonskomité: Heidi Aarmo Lund, Geir Nordkil og Terje Solberg

Valg av tellekorps
Vedtak

Tellekorps: Anne Kleppe Moe og Terje Bjørkås

Valg av delegater til å signere protokollen
Vedtak

Til å signere protokollen: Lise Mette Jølstad, Frank Ersvik og John Arne Gladsø

Godkjenning av komitésammensetning
Vedlegg: Valgkomitéens forslag til komitésammensetning

Vedtak

Synoden har ingen merknader til komitésammensetningen.
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Forhandlinger 5. juni kl. 09.00
Sak 1 Synodestyrets treårsmelding
Behandlende komité

1. komité, leder: Else Birgit Bergem Strand

Fra debatten

• Det ble reist spørsmål omkring nedleggelsen av Budbæreren, som ble savnet av flere. Det
ble lagt vekt på organets samlende effekt for kirkesamfunnet, og mulighetene for menighetene og medlemmene til å påvirke og debattere saker. Det ble drøftet om det er ønskelig
med en papiravis eller om det er best med en digital løsning.
• Det ble påpekt fra noen at det ser ut som vi har en vridning mot en mer toppstyrt
organisasjonstenkning.

Saksdokumenter

Synodestyrets treårsmelding med vedlegg:
•
•
•
•

Kommunikasjonsstrategi
Oversikt ansatte på hovedkontoret
Oversikt vedtak og oppfølging Synodemøtet 2017
Synodeformannens tale

Komitéens innstilling

1. Synoden takker synodestyret for godt arbeid og god oppfølging av saker fra forrige
synode. Det har vært en krevende periode også på grunn av pandemien og alt ekstra
arbeid det har medført.
2. Synoden takker de ansatte på hovedkontoret for målrettet og grundig arbeid samtidig med
mange endringer i både stab, kontorlokaler og samarbeidsformer p.g.a. smittevern.
3. Synoden takker synodeformannen for mot til å stå i endringer, hans ryddighet, tydelighet
og vilje til dialog og hans trofaste arbeid for kirkesamfunnet.
4. Synoden er takknemlig for all hjelp og støtte til menighetene i forbindelse med håndtering
av pandemien. Informasjon og veiledning har blitt gitt gjennom mange kanaler.
5. Synoden ber synodestyret om å evaluere denne spesielle tiden med pandemien for å se hva
de enkelte menigheter har lært og ønsker å ta med videre eller endre.
6. Synoden vil gi ros for oppfølging av målplanen. Det har vært arbeidet systematisk med
målene, gitt hjelp til menigheter for å implementere dem lokalt, og utarbeidet ressurser
som mange kan ha glede av. Vi merker oss særlig viljen til å nå nye generasjoner.
7. Synoden gleder seg over de mange læringsnettverk som har blitt etablert, der menighetene
har kunnet arbeide sammen for å hjelpe og styrke hverandre. «Misjonale menigheter» har
vært i bruk i noen år nå. Synoden ber synodestyret gjøre en evaluering av dette arbeidet.
8. Synoden takker for den grundige jobben som er gjort med kommunikasjonsstrategien for
2020–2023. Vi ser at kommunikasjon i vår tid er utfordrende med det hav av informasjon
vi er utsatt for til daglig, og at en dynamisk tenkning er viktig. Vi er glade for at strategien
innbefatter evaluering. Justering for dette vil være viktig, og bør prioriteres tidlig i perioden. Vi stiller spørsmål ved om prosessen rundt nedleggelsen av Budbæreren har vært god
nok, og om medlemmene og de ansatte har blitt hørt.
9. Synoden setter pris på at våre samarbeidskirker i Etiopia og Kina har hatt besøk av synodeformann og nestleder.
10. Synoden gleder seg over at Bibelen løftes gjennom «The Bible Project».
11. Synoden skjønner behovet for å begrense antall samarbeidspartnere, men savner samtidig
informasjon om hvilke prioriteringer som ligger bak utvelgelsen av organisasjonene.
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12. Synoden er glad for hjelp til de teologiske refleksjonene i menighetene, og ber synoderådet
holde tak i de teologiske refleksjonene videre fremover.
13. Synoden synes den grafiske utformingen av treårsmeldingen har fått et løft. Den gir en god
oversikt over viktige saker som er arbeidet med i synodestyret og på hovedkontoret. Slik er
den informativ og nyttig å lese for mange. Vi setter også pris på at den er digital, sett inn i
et bærekraftperspektiv. Det var også nyttig med et eget dokument på oppfølgingen fra sist
synode.
14. Formannens tale var reflektert. Han framstod tydelig, ryddig og med respekt og omsorg.
Det var tydelig teologi, dagsaktuelt med blikk på både etikk og viktige samfunnsspørsmål.
Det var også tydelig at vi har et sant håp å bringe verden, som er unikt.
15. Synodestyrets treårsmelding godkjennes.
16. Synodestyrets handlinger godkjennes.

Tilleggsforslag

Forslagsstillere: Ole Angell, Gudmund Noddeland Myhren, Torbjørn Nordvoll og Gunnar
Johnsen
Forslag:

Synoden gir et tydelig oppdrag til det nye synodestyret om å iverksette arbeidet med et nytt
Frikirkens magasin i papirformat, med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at første utgave
kommer i desember 2022.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 155
Avstemning nr. 1

Endringsforslag fremmet av Ole Angell m.fl.:
81 stemmer for 67 stemmer mot 5 blanke stemmer
Avstemning nr. 2

Komitéens innstilling til vedtak, inkludert endringsvedtak:
148 stemmer for 1 stemme mot 6 blanke stemmer

Vedtak

1. Synoden takker synodestyret for godt arbeid og god oppfølging av saker fra forrige
synode. Det har vært en krevende periode også på grunn av pandemien og alt ekstra
arbeid det har medført.
2. Synoden takker de ansatte på hovedkontoret for målrettet og grundig arbeid samtidig med
mange endringer i både stab, kontorlokaler og samarbeidsformer p.g.a. smittevern.
3. Synoden takker synodeformannen for mot til å stå i endringer, hans ryddighet, tydelighet
og vilje til dialog og hans trofaste arbeid for kirkesamfunnet.
4. Synoden er takknemlig for all hjelp og støtte til menighetene i forbindelse med håndtering
av pandemien. Informasjon og veiledning har blitt gitt gjennom mange kanaler.
5. Synoden ber synodestyret om å evaluere denne spesielle tiden med pandemien for å se hva
de enkelte menigheter har lært og ønsker å ta med videre eller endre.
6. Synoden vil gi ros for oppfølging av målplanen. Det har vært arbeidet systematisk med
målene, gitt hjelp til menigheter for å implementere dem lokalt, og utarbeidet ressurser
som mange kan ha glede av. Vi merker oss særlig viljen til å nå nye generasjoner.
7. Synoden gleder seg over de mange læringsnettverk som har blitt etablert, der menighetene
har kunnet arbeide sammen for å hjelpe og styrke hverandre. «Misjonale menigheter» har
vært i bruk i noen år nå. Synoden ber synodestyret gjøre en evaluering av dette arbeidet.
8. Synoden takker for den grundige jobben som er gjort med kommunikasjonsstrategien for
2020–2023. Vi ser at kommunikasjon i vår tid er utfordrende med det hav av informasjon
vi er utsatt for til daglig, og at en dynamisk tenkning er viktig. Vi er glade for at strategien
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innbefatter evaluering. Justering for dette vil være viktig, og bør prioriteres tidlig i perioden. Vi stiller spørsmål ved om prosessen rundt nedleggelsen av Budbæreren har vært god
nok, og om medlemmene og de ansatte har blitt hørt. Synoden gir et tydelig oppdrag til
det nye synodestyret om å iverksette arbeidet med et nytt Frikirkens magasin i papirformat, med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at første utgave kommer i desember
2022.
9. Synoden setter pris på at våre samarbeidskirker i Etiopia og Kina har hatt besøk av synodeformann og nestleder.
10. Synoden gleder seg over at Bibelen løftes gjennom «The Bible Project».
11. Synoden skjønner behovet for å begrense antall samarbeidspartnere, men savner samtidig
informasjon om hvilke prioriteringer som ligger bak utvelgelsen av organisasjonene.
12. Synoden er glad for hjelp til de teologiske refleksjonene i menighetene, og ber synoderådet
holde tak i de teologiske refleksjonene videre fremover.
13. Synoden synes den grafiske utformingen av treårsmeldingen har fått et løft. Den gir en god
oversikt over viktige saker som er arbeidet med i synodestyret og på hovedkontoret. Slik er
den informativ og nyttig å lese for mange. Vi setter også pris på at den er digital, sett inn i
et bærekraftperspektiv. Det var også nyttig med et eget dokument på oppfølgingen fra sist
synode.
14. Formannens tale var reflektert. Han framstod tydelig, ryddig og med respekt og omsorg.
Det var tydelig teologi, dagsaktuelt med blikk på både etikk og viktige samfunnsspørsmål.
Det var også tydelig at vi har et sant håp å bringe verden, som er unikt.
15. Synodestyrets treårsmelding godkjennes.
16. Synodestyrets handlinger godkjennes.
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Sak 2 Statistikk 2015–2020
Behandlende komité

1. komité, leder Else Birgit Bergem Strand

Fra debatten

• Det ble diskutert om statistikken skal være mer omfattende eller på dagens nivå.
• Jan Inge Ringsby foreslo å votere punkt for punkt i komitéens innstilling. Dette ble tatt til
følge.

Saksdokumenter

Saksfremlegg statistikk med vedlegg:
• Statistikk
• Oversikt forstandere

Komitéens innstilling

1. Synoden takker for et godt arbeid med utarbeidelsen av statistikken. Statistikken er innsamlet og analysert på de områder som menigheter i Frikirken innrapporterer. Det er også
forsøkt å tolke statistikken med hensyn til viktige tendenser i utviklingen. Dette gjelder
f.eks. medlemsutviklingen generelt, utviklingen i ulike medlemskategorier og utviklingen
i kirkelige aktiviteter. Det påpekes spesielt at det er bekymringsverdig at utviklingen i
gruppen av barn/unge under 15 år viser en fallende trend. Det ville være ønskelig med en
visualisering av gudstjenesteoppmøte.
2. Synoden vil påpeke at det statistikkgrunnlaget som innsamles og brukes i dag, ikke har
mulighet til å forklare de utviklingstrekk som kommer frem i statistikken. Statistikken
som anvendes er heller ikke i stand til å vurdere styrken i påpekte utviklingstrekk og konsekvensen av disse ved en framskrivning av statistikkutviklingen. Statistikken bør ha en
høyere grad av oppløselighet med oppdeling i aldersgrupper, samtidig som den suppleres
med generelle trekk i befolkningsutviklingen i Norge og gjerne også med statistikk fra
Den norske kirke. Dette ville f.eks. vise at fødselstallene i Norge faller mer enn antall døpte
i Frikirken
3. Først og fremst er statistikken viktig på kirkesamfunnsnivå. På menighetsnivå må andre
vurderingskriterier og forhold trekkes inn slik at statistikken settes inn i en kontekst.
4. Synoden tar statistikk for 2015–2020 til orientering.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 155
Avstemning nr. 1

Pkt. 1 i innstillingen
149 stemmer for 1 stemme mot 5 blanke stemmer
Avstemning nr. 2

Pkt. 2 i innstillingen
72 stemmer for 53 stemmer mot 29 blanke stemmer
Avstemning nr. 3

Pkt. 3 i innstillingen
129 stemmer for 8 stemmer mot 18 blanke stemmer
Avstemning nr. 4

Pkt. 4 i innstillingen
149 stemmer for 1 stemme mot 5 blanke stemmer
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Vedtak

1. Synoden takker for et godt arbeid med utarbeidelsen av statistikken. Statistikken er innsamlet og analysert på de områder som menigheter i Frikirken innrapporterer. Det er også
forsøkt å tolke statistikken med hensyn til viktige tendenser i utviklingen. Dette gjelder
f.eks. medlemsutviklingen generelt, utviklingen i ulike medlemskategorier og utviklingen
i kirkelige aktiviteter. Det påpekes spesielt at det er bekymringsverdig at utviklingen i
gruppen av barn/unge under 15 år viser en fallende trend. Det ville være ønskelig med en
visualisering av gudstjenesteoppmøte.
2. Synoden vil påpeke at det statistikkgrunnlaget som innsamles og brukes i dag, ikke har
mulighet til å forklare de utviklingstrekk som kommer frem i statistikken. Statistikken
som anvendes er heller ikke i stand til å vurdere styrken i påpekte utviklingstrekk og konsekvensen av disse ved en framskrivning av statistikkutviklingen. Statistikken bør ha en
høyere grad av oppløselighet med oppdeling i aldersgrupper, samtidig som den suppleres
med generelle trekk i befolkningsutviklingen i Norge og gjerne også med statistikk fra
Den norske kirke. Dette ville f.eks. vise at fødselstallene i Norge faller mer enn antall døpte
i Frikirken
3. Først og fremst er statistikken viktig på kirkesamfunnsnivå. På menighetsnivå må andre
vurderingskriterier og forhold trekkes inn slik at statistikken settes inn i en kontekst.
4. Synoden tar statistikk for 2015–2020 til orientering.
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Sak 3 Regnskap 2017–2020
Behandlende komité

2. komité, leder: Gudmund Noddeland Myhren

Saksdokumenter

Saksfremlegg regnskap med vedlegg:
•
•
•
•
•
•
•

Resultatregnskap 2017–2020
Utvikling balansen 2017–2020
Årsregnskap 2017
Årsregnskap 2018
Årsregnskap 2019
Årsregnskap 2020
Synodestyrevedtak om årsoppgjør 2017–2020

Komitéens innstilling

1. Synoden takker for en god fremstilling og en ryddig og lettfattelig oversikt over økonomien. Synoden er også svært tilfreds med god økonomistyring og forvaltningen av Frikirkens økonomi. Det er positivt at det er ryddet opp i gammel gjeld til fellesarbeidet, og at
det er laget rutiner for fremtidige nedbetalinger av gjeld.
2. Regnskap for 2017–2020 tas til orientering.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 148
Avstemning

Komitéens innstilling
147 stemmer for 0 stemmer mot 1 blank stemme

Vedtak

1. Synoden takker for en god fremstilling og en ryddig og lettfattelig oversikt over økonomien. Synoden er også svært tilfreds med god økonomistyring og forvaltningen av Frikirkens økonomi. Det er positivt at det er ryddet opp i gammel gjeld til fellesarbeidet, og at
det er laget rutiner for fremtidige nedbetalinger av gjeld.
2. Regnskap for 2017–2020 tas til orientering.
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Sak 4 Økonomiplaner 2021–2024
Behandlende komité

2. komité, leder: Gudmund Noddeland Myhren

Saksdokumenter

Saksfremlegg økonomiplaner med vedlegg:
• Budsjett 2021
• Excelark for beregning

Komitéens innstilling

1. Synoden forventer at den gode økonomistyringen fortsetter, og tar til etterretning at
det i budsjetteringen tas høyde for både uforutsette inntektsbortfall og ikke-planlagte
kostnader.
2. Synoden ber om at fellesarbeidet bidrar økonomisk i en overgangsfase overfor menigheter
som gjennom ny ordning får betydelig inntektsreduksjon.
3. Økonomiplaner for 2021–2024 tas til orientering.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 148
Avstemning

Komitéens innstilling
147 stemmer for 0 stemmer mot 1 blank stemme

Vedtak

1. Synoden forventer at den gode økonomistyringen fortsetter, og tar til etterretning at
det i budsjetteringen tas høyde for både uforutsette inntektsbortfall og ikke-planlagte
kostnader.
2. Synoden ber om at fellesarbeidet bidrar økonomisk i en overgangsfase overfor menigheter
som gjennom ny ordning får betydelig inntektsreduksjon.
3. Økonomiplaner for 2021–2024 tas til orientering.
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Sak 5 Andre treårsmeldinger
Sak 05.1 Forfatningsutvalget
Behandlende komité

3. komité, leder: Morten Edvardsen

Saksdokumenter

Treårsmelding fra forfatningsutvalget

Komitéens innstilling

1. Synoden takker forfatningsutvalget for arbeidet som er lagt ned i perioden 2017–2021.
2. Synoden godkjenner forfatningsutvalgets treårsmelding.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 151
Avstemning

Komitéens innstilling
147 stemmer for 0 stemmer mot 1 blank stemme

Vedtak

1. Synoden takker forfatningsutvalget for arbeidet som er lagt ned i perioden 2017–2021.
2. Synoden godkjenner forfatningsutvalgets treårsmelding.

Sak 05.2 Fordelingsutvalget
Behandlende komité

4. komité, leder: Jon Daniel Roum

Saksdokumenter

Treårsmelding fra fordelingsutvalget

Komitéens innstilling

1. Synoden takker fordelingsutvalget for et grundig utført arbeid i denne første perioden.
2. Synoden gleder seg over fokuset som framheves i avslutningen. Synoden ønsker at det for
framtiden blir lagt ved en oversikt over tildelingene, for at synoden kan utøve en viss kontrollfunksjon. Dette vil også gi et tydeligere bilde av hvordan utvalget anvender målplanen.
3. Fordelingsutvalgets treårsmelding godkjennes.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 152
Avstemning

Komitéens innstilling
150 stemmer for 1 stemme mot 1 blank stemme

Vedtak

1. Synoden takker fordelingsutvalget for et grundig utført arbeid i denne første perioden.
2. Synoden gleder seg over fokuset som framheves i avslutningen. Synoden ønsker at det for
framtiden blir lagt ved en oversikt over tildelingene, for at synoden kan utøve en viss kontrollfunksjon. Dette vil også gi et tydeligere bilde av hvordan utvalget anvender målplanen.
3. Fordelingsutvalgets treårsmelding godkjennes.
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Sak 05.3 Lønnsutvalget
Behandlende komité

5. komité, leder: Aud Angell

Saksdokumenter

Treårsmelding fra lønnsutvalget

Komitéens innstilling

Synoden takker lønnsutvalget for et grundig utført arbeid i denne perioden, og godkjenner treårsmeldingen for 2017–2021.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 151
Avstemning

145 stemmer for 0 stemmer mot 2 blanke stemmer

Vedtak

Synoden takker lønnsutvalget for et grundig utført arbeid i denne perioden, og godkjenner treårsmeldingen for 2017–2021.

Sak 05.4 FriBU

Behandlende komité

5. komité, leder: Aud Angell

Saksdokumenter

Treårsmelding fra FriBU

Komitéens innstilling

Synoden takker FriBU for et grundig utført arbeid i denne perioden, og tar treårsmeldingen for
2017–2021 til orientering.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 152
Avstemning

149 stemmer for 0 stemmer mot 0 blanke stemmer

Vedtak

Synoden takker FriBU for et grundig utført arbeid i denne perioden, og tar treårsmeldingen for
2017–2021 til orientering.

Sak 05.5 Stavern folkehøyskole
Behandlende komité

4. komité, leder: Jon Daniel Roum

Saksdokumenter

Treårsmelding fra Stavern folkehøyskole

Komitéens innstilling

1. Synoden gleder seg over at skolen drives godt og bevisst, med høyt elevtall, fokus på vårt
felles misjonsoppdrag og ikke minst satsing på mangfold, solidaritet og bærekraft. Satsningen på linjene Blålys 112/113 og Botrening og aktiv fritid viser dette siste svært konkret.
2. Synoden lar seg imponere av fire år med økonomisk overskudd. Stavern folkehøgskole
framstår som kreative og tilpasningsdyktige gjennom ulike og vanskelige forutsetninger.
3. Stavern folkehøyskoles treårsmelding godkjennes.
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Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 151
Avstemning

Komitéens innstilling
145 stemmer for 0 stemmer mot 0 blanke stemmer

Vedtak

1. Synoden gleder seg over at skolen drives godt og bevisst, med høyt elevtall, fokus på vårt
felles misjonsoppdrag og ikke minst satsing på mangfold, solidaritet og bærekraft. Satsningen på linjene Blålys 112/113 og Botrening og aktiv fritid viser dette siste svært konkret.
2. Synoden lar seg imponere av fire år med økonomisk overskudd. Stavern folkehøgskole
framstår som kreative og tilpasningsdyktige gjennom ulike og vanskelige forutsetninger.
3. Stavern folkehøyskoles treårsmelding godkjennes.

Sak 05.6 Nordtun HelseRehab
Behandlende komité

4. komité, leder: Jon Daniel Roum

Saksdokumenter

Treårsmelding fra Nordtun HelseRehab

Komitéens innstilling

1. Synoden takker for og anerkjenner innsatsen i denne vanskelige fireårsperioden.
2. Nordtun HelseRehab beskriver situasjonen som alvorlig og framtiden som svært usikker.
De viser til at forholdene er dramatisk endret fra 2019, og at de økonomiske vanskene har
oppstått før pandemien. Det framstår som helt avgjørende med nye vilkår for videre drift.
3. Synoden noterer seg utfordringen fra Nordtun HelseRehab om bidrag fra Frikirken.
4. Nordtun HelseRehabs treårsmelding tas til orientering.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 151
Avstemning

Komitéens innstilling
147 stemmer for 1 stemme mot 1 blank stemme

Vedtak

1. Synoden takker for og anerkjenner innsatsen i denne vanskelige fireårsperioden.
2. Nordtun HelseRehab beskriver situasjonen som alvorlig og framtiden som svært usikker.
De viser til at forholdene er dramatisk endret fra 2019, og at de økonomiske vanskene har
oppstått før pandemien. Det framstår som helt avgjørende med nye vilkår for videre drift.
3. Synoden noterer seg utfordringen fra Nordtun HelseRehab om bidrag fra Frikirken.
4. Nordtun HelseRehabs treårsmelding tas til orientering.
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Sak 6 Valg
Fra debatten

Valgkomiteen har vært tydelig på å spørre om ståsted i ekteskapssaken for kandidater til synodestyret og synoderådet. Debatten handlet om det var rett eller klokt at kandidatene ble spurt om
dette.

Sak 06.1 Synodestyret
Øivind Augland la frem valgkomiteens forslag til kandidater til synodestyret:

Votering  

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 154

Synodeformann
Avstemning

• Jarle Skullerud
• Blanke

148
4

Synodens nestformann
Avstemning

• Anne Mari Schiager Topland
• Blanke

131
11

Styremedlemmer pastorer
Avstemning

•
•
•
•

Morten Edvardsen
Jon Daniel Roum
Rune Tobiassen
Blanke

53
15
84
1

Varamedlemmer pastorer
Avstemning

• Jon Daniel Roum
• André Myhren
• Blanke

57
89
5

Styremedlemmer eldste
Komitéens kandidater

•
•
•
•

Sigurd-Åge Engamo
Tone Moseid
Geir Nordkil
Øystein Samnøen

Benkeforslag

• Heidi Garvik
• Fremmet av Ole Angell, Kjetil Gilberg, Per Eriksen og Torbjørn Nordvoll

Avstemning
•
•
•
•
•
•

Sigurd-Åge Engamo
Tone Moseid
Geir Nordkil
Øystein Samnøen
Heidi Garvik
Blanke
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Varamedlemmer eldste
Avstemning 1. vara

• Heidi Garvik
• Kjell Petter Wiik
• Blanke

Avstemning 2. vara

• Aiah Rufus Pessimaqoi
• Heidi Garvik
• Blanke

Avstemning 3. vara

•
•
•
•

Jens Helge Hodne
Ruben Kvalsvik
Heidi Garvik
Blanke

53
92
5
94
50
2
24
63
58
4

Vedtak

Følgende ble valgt til synodestyret 2021–2024:

•
•
•
•
•
•
•

Jarle Skullerud, synodeformann
Anne Mari Schiager Topland, synodens nestformann
Rune Tobiassen, styremedlem, pastor
Tone Moseid, styremedlem, eldste
Geir Nordkil, styremedlem, eldste
Sigurd-Åge Engamo, styremedlem, eldste
Øystein Samnøen, styremedlem, eldste

Varamedlemmer:

•
•
•
•
•

André Myhren, 1. vara for pastorer
Jon Daniel Roum, 2. vara for pastorer
Kjell Petter Wiik, 1. vara for eldste
Aiha Rufus Pessimaqoi, 2. vara for eldste
Ruben Kvalsvik, 3. vara for eldste

Sak 06.2 Synoderådet
Behandlende komité

Komité 6, leder: Rune Tobiassen

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 148

Fast plass fra Nordre presbyterium
Avstemning

•
•
•
•

Yngve A. Andersen
Ingebrikt Kvam
Torbjørn Roger Nordvoll
Blanke

98
111
51
26

Vara fra Nordre presbyterium
Avstemning

• Trond Vegge
• Torbjørn Roger Nordvoll
• Blanke
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Fast plass fra Søndre presbyterium
Komitéens kandidater

•
•
•
•
•
•

Rune Roppestad Daltveit
Hilde Grøthe
Arvid Hunemo
Andreas Magnus
Thor-Harry Nordvoll
Bjørn Einar Strandberg

Benkeforslag

• Harald Eikeland
• Fremmet av Ole Angell, Kjetil Gilberg, Per Eriksen og Torbjørn Nordvoll

Avstemning

•
•
•
•
•
•
•
•

Rune Roppestad Daltveit
Hilde Grøthe
Arvid Hunemo
Andreas Magnus
Thor-Harry Nordvoll
Bjørn Einar Strandberg
Harald Eikeland
Blanke

80
124
96
94
40
43
62
49

Vara fra Søndre presbyterium
Avstemning

•
•
•
•

Harald Eikeland
Bjørn Einar Strandberg
Thor-Harry Nordvoll
Blanke

68
81
88
35

Fast plass fra Vestre presbyterium
Avstemning

•
•
•
•
•
•

Tor Erling Fagermoen
Jan Magne Goksøyr
Sølve Andre Hatlen
Håvard Hollerud
Geir Langen
Blanke

83
34
43
70
70
16

Vara fra Vestre presbyterium
Avstemning

•
•
•
•

Jan Magne Goksøyr
Sølve André Hatlen
Håvard Hollerud
Blanke

51
100
86
45

Fast plass fra Østre presbyterium
Komitéens kandidater

•
•
•
•
•

Maria Bjørndal
Arne Hersdal
Gunnar Johnsen
Rut Stokstad Nielsen
Ane Gunhild A. Sveen
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Benkeforslag

• Morten Edvardsen
• Forslagsstillere: Eirik Austeng, Anders Myklebust og Jens S. Pedersen

Benkeforslag

• Jens S. Pedersen
• Forslagstillere: Eirik Austeng, Anders Myklebust og Morten Edvardsen

Benkeforslag

• Birgitte Bugaard Ørnes
• Forslagstillere: Eirik Austeng, Ingebrikt Kvam og Erlend Frøen

Benkeforslag

• Per Eriksen
• Forslagstillere: Ole Angell, Kjetil Gilberg og Torbjørn Nordvoll

Avstemning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Bjørndal
Arne Hersdal
Gunnar Johnsen
Rut Stokstad Nielsen
Ane Gunhild A. Sveen
Per Eriksen
Birgitte Bugaard Ørnes
Jens S. Pedersen
Morten Edvardsen
Blanke

57
66
70
58
49
29
77
62
85
31

Vara fra Østre presbyterium
Avstemning

•
•
•
•
•
•

Maria Bjørndal
Rut Stokstad Nielsen
Ane Gunhild A. Sveen
Per Eriksen
Jens S. Pedersen
Blanke

53
75
29
21
72
34

Vedtak

Følgende ble valgt til synoderådet 2021–2024:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingebrikt Kvam, Nordre presbyterium
Yngve Andersen, Nordre presbyterium
Hilde Grøthe, Søndre presbyterium
Arvid Hunemo, Søndre presbyterium
Andreas Magnus, Søndre presbyterium
Rune Roppestad Daltveit, Søndre presbyterium
Tor Erling Fagermoen, Vestre presbyterium
Geir Langen, Vestre presbyterium
Morten Edvardsen, Østre presbyterium
Birgitte Bugaard Ørnes, Østre presbyterium
Gunnar Johnsen, Østre presbyterium
Arne Herstad, Østre presbyterium

Varamedlemmer:

• Trond Vegge, 1. vara Nordre presbyterium
• Torbjørn Nordvoll, 2. vara Nordre presbyterium
• Thor Harry Nordvoll, 1. vara Søndre presbyterium
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•
•
•
•
•

Bjørn Einar Strandberg, 2. vara Søndre presbyterium
Sølve André Hatlen, 1. vara Vestre presbyterium
Håvard Hollerud, 2. vara Vestre presbyterium
Rut Stokstad Nielsen, 1. vara Østre presbyterium
Jens S. Pedersen, 2. vara Østre presbyterium

Sak 06.3 Forfatningsutvalget
Behandlende komité

Komité 6, leder: Rune Tobiassen

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 145

Utvalgsmedlemmer
Avstemning

•
•
•
•
•
•
•
•

Terje Imeland
Åste Marie Lande Lindau
Notto Moseid
Ove Arne Pedersen
Sigmund Sandåker
Leif Inge Jensen
Terje Solberg
Blanke

92
113
129
59
109
76
74
33

Varamedlemmer
Avstemning

• Terje Solberg
• Ove Arne Pedersen

97
40

Vedtak

Følgende ble valgt til forfatningsutvalget 2021–2024:

•
•
•
•
•

Notto Moseid
Åste Marie Lande Lindau
Sigmund Sandåker
Terje Imeland
Leif Inge Jensen

Varamedlemmer:

• Terje Solberg, 1. vara
• Ove Arne Pedersen, 2. vara

Sak 06.4 Arbeidsgivers representanter til lønnsutvalget
Behandlende komité

Komité 6, leder: Rune Tobiassen

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 145

Leder

Avstemning

• Trond Løfgren
• Blanke
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Utvalgsmedlemmer
Avstemning

•
•
•
•

Olav Ausel
Thore Kolltveit
Bjørnar Svellingen
Blanke

68
68
68
12

Varamedlemmer:
Avstemning

• Lisbeth Rogstad
• Harald Carlsen

69
70

Vedtak

Følgende ble valgt til arbeidsgivers representanter til lønnsutvalget 2021–2024:

•
•
•
•

Trond Løfgren, leder
Olav Ausel
Thore Kolltveit
Bjørnar Svellingen

Varamedlemmer:

• Harald Carlsen, 1. vara
• Lisbeth Rogstad, 2. vara

Sak 06.5 Revisor

Behandlende komité

Komité 6, leder: Rune Tobiassen

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 145

Kandidat

Avstemning

• BDO AS
• Blanke

131
6

Vedtak

Følgende ble valgt til revisor for 2021–2024:

• BDO AS

Sak 06.6 Styre for Stavern folkehøyskole
Behandlende komité

Komité 6, leder: Rune Tobiassen

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 147

Leder

Avstemning

• Bjørg Gustavsen
• Blanke

protokoll fra synodemøtet 2021

139
5

side 18 av 21

Styremedlemmer
Avstemning

•
•
•
•
•
•
•

Espen Andersen
Sigurd-Åge Engamo
Ingvild Misund
Karin Riska
Sigrun Sundet Sandstad
Rolf Solås
Blanke

44
72
50
102
78
58
22

Varamedlemmer
Avstemning

•
•
•
•

Rolf Solås
Ingvild Misund
Espen Andersen
Blanke

94
111
49
37

Vedtak

Følgende ble valgt til styret for Stavern folkehøyskole 2021–2024:

•
•
•
•

Bjørg Gustavsen, leder
Karin Riska
Sigrun Sundet Sandstad
Sigurd-Åge Engamo

Varamedlemmer:

• Ingvild Misund, 1. vara
• Rolf Solås, 2. vara
• Espen Andersen, 3. vara

Sak 06.7 Styre for Nordtun HelseRehab
Behandlende komité

Komité 6, leder: Rune Tobiassen

Styreleder

Komitéens innstilling

Synoden gir det nye synodestyret, i samarbeid med det nyvalgte styret for Nordtun HelseRehab, i
oppdrag å rekruttere ny styreleder. Aud Angell er fungerende styreleder.

Votering

Antall stemmeberettigede til stede under avstemningen: 147
Avstemning

• Komitéens forslag til vedtak:
• Stemmer for 136
Stemmer mot 0

Blanke stemmer 6

Styremedlemmer
Avstemning

•
•
•
•
•
•

Aud Angell
Margaret Frøseth Li
Mona Mork
Knut Osnes
Jan Martin Sahl
Blanke:
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Varamedlemmer
Avstemning

• Knut Osnes
• Jan Martin Sahl
• Blanke

71
64
5

Vedtak

Synoden gir det nye synodestyret, i samarbeid med det nyvalgte styret for Nordtun HelseRehab, i
oppdrag å rekruttere ny styreleder. Aud Angell er fungerende styreleder.
Følgende ble valgt til styret for Nordtun HelseRehab 2021–24:

• Aud Angell
• Margaret Frøseth Li
• Mona Mork

Varamedlemmer:

• Knut Osnes, 1. vara
• Jan Martin Sahl, 2. vara

Sak 06.8 Valgkomité

Behandlende komité

Komité 6, leder: Rune Tobiassen

Fra debatten

• Det ble bemerket at delegatene har for lite informasjon om kandidatene som stiller til
ulike styrer.

Votering  

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 148

Valgkomitéens leder
Avstemning

• Øivind Augland
• Erhard Hermansen
• Blanke

81
65
1

Vara for valgkomitéens leder
Avstemning

• Sigrun Sundet Sandstad
• Blanke

132
4

Valgkomité fra Nordre presbyterium
Avstemning  

• Hilde Reitan
• Blanke

137
5

Vara valgkomité Nordre presbyterium
Avstemning  

• Finn Tore Eivik
• Blanke

135
5

Valgkomité fra Søndre presbyterium
Avstemning  

• Unni Westli
• Øyvind Tonheim
• Blanke
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Valgkomité fra Vestre presbyterium
Avstemning  

•
•
•
•

Knut Amund Låstad
Thea Frøystad
Erhard Hermansen
Blanke

38
19
86
1

Vara valgkomité Vestre presbyterium
Avstemning

• Knut Amund Låstad
• Thea Frøystad
• Blanke

68
72
3

Valgkomité fra Østre presbyterium
Avstemning

• Jon Arne Nygård
• Lise Mette Jølstad
• Blanke

77
64
4

Vedtak

Følgende ble valgt til valgkomitéen for Synoden 2024:

•
•
•
•
•

Øivind Augland, leder
Hilde Reitan, Nordre presbyterium
Unni Westli, Søndre presbyterium
Erhard Hermansen, Vestre presbyterium
Jon Arne Nygård, Østre presbyterium

Varamedlemmer:

•
•
•
•
•

Sigrund Sundet Sandstad, vara for leder
Finn-Tore Eivik, Nordre presbyterium
Øyvind Tonheim, Søndre presbyterium
Thea Frøystad, Vestre presbyterium
Lise Mette Jølstad, Østre presbyterium
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