Protokoll
Frikirkens synodestyre
Tid:
Sted:
Til stede:
Forfall:
I tillegg møtte:

Fredag 25.03.2022 kl. 11.00 – lørdag 26.03.2022 kl. 13.30
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Anne Mari Schiager Topland (nestformann), Rune Tobiassen
(forstander), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid
(eldste), Geir Nordkil (eldste) og Øystein Samnøen (eldste)
Jarle Skullerud (synodeformann)
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 75/2021-2024 – Protokoller fra styremøter
1. Protokoll fra synodestyremøte 17.02.2022
2. Protokoll fra ekstraordinært synodestyremøte 01.03.2022
Vedtak:
Styreprotokollene godkjennes.

Sak 76/2021-2024 – Andre referatsaker
1.
2.
3.
4.

FriBUs landsstyre 11.12.2021
Styremøte Vestre presbyterium 17.02.2022
Styremøte Søndre presbyterium nov./des. 2021
Styremøte Østre presbyterium 16.02.2022

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Sak 77/2021-2024 – Rapporter
1. Rapport fra synodeformann
2. Rapport fra nestformann
3. Rapport fra daglig leder

Vedtak:
Rapportene tas til orientering.

Sak 78/2021-2024 – Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.

Presseklipp om Frikirken og debatt (https://www.budbareren.no/debatt)
Frikirken er nå registrert og godkjent etter den nye trossamfunnsloven.
I forlengelsen av dette må vi søke om godkjenning av vigslere etter ny lov.
Krav om statstilskudd for 21.124 medlemmer ble sendt til Statsforvalteren innen fristen
1. mars. Årsregnskap og årsmelding for 2021 skal sendes inn før 10. april.
5. Arbeidsgruppa for gjennomgang av Frikirkens valgordning er i gang med arbeidet sitt. Gruppa
ledes av Unni Westli og består i tillegg av Arvid Hunemo og Petter Lande Johansen. De legger
etter planen fram rapporten sin for synodestyret i mai.
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6. Det halvårlige samarbeidsmøtet med FriBU (styreledere og daglige ledere) ble ikke
gjennomført i 2. halvår 2021, og møtet i 1. halvår 2022 er utsatt. Samarbeidsavtalen skulle
vært evaluert og revidert før utgangen av fjoråret.
7. Senter for verdibasert ledelse og innovasjon ved VID vitenskapelige høgskole er leid inn for å
evaluere og gi råd for prosedyrer ved rekruttering og ansettelse av utsendinger.
Administrasjonen kommer tilbake til synodestyret på dette.
8. Medarbeiderundersøkelsen LedMed fra Teamwork OU AS er gjennomført blant ansatte på
Frikirkens hovedkontor og i FriBU. LedMed er både et måleverktøy og et samtaleverktøy.
9. VIDERE sommerfestival 20-24. juli er under planlegging. Norvisjon er avlyst.
10. Prosjektgruppa som har jobbet med revidering av pastorkurs har levert rapporten sin.
Prosjektgruppa ble ledet av Eirik Austeng. Administrasjonen forbereder en sak til
synodestyret på dette.
11. André Myhren og Hanne Marie Moi er i gang med rekruttering til nytt Horisontkull (kull 3).
Første samling skal være 15.-18. september.
12. Jostein Ørum jobber med en Podcast for Frikirken.
13. Frikirken er engasjert i Kirkens Nødhjelp (KN) sitt nødhjelpsarbeid i Ukraina. Det er bevilget
50.000 kroner fra misjonsbudsjettet.
14. Synodestyret må oppnevne en representant til The Lutheran World Federation (LWF) sin
generalforsamling i Krakow i Polen 13.-19. september 2023.
Vedtak:
1. Nåværende samarbeidsavtale mellom Frikirken og FriBU gjelder inntil ny avtale er på
plass.
2. Synodestyret vil vurdere en bevilgning til KNs nødhjelpsarbeid i Ukraina på neste
styremøte.
3. Jarle Skullerud oppnevnes som Frikirkens representant på LWFs generalforsamling i
2023.
4. Øvrige saker tas til orientering.

Sak 79/2021-2024 – Regnskapsrapport
Regnskapsrapport pr. 28.02.2022

Økonomiansvarlig Erlend Frøen deltok i behandlingen av denne saken.
Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 80/2021-2024 – Årsoppgjør 2021

Jfr. sak 242 og 276/2017-2021, AU-sak 78/2017-2021 og sak 11/2021-2024
Til saken forelå følgende dokumentasjon:
1. Kommentarer til årsregnskapet for 2021
2. Årsregnskap 2021 med noter
3. Spesifisert årsregnskap 2021
4. Regnskapsrapport 2021 inkl. budsjett og avdelingsvise regnskaper
5. Styrets årsberetning 2021
6. Revisjonsberetning 2021, usignert
I revidert budsjett for 2021 ble det budsjettert med et underskudd før overføringer og
disponeringer på 800 000,- kroner. Årsresultatet viser et overskudd på 3 341 779,- kroner mot
fjorårets 4 461 328,- kroner. Egenkapitalen har økt fra 72 294 049,- kroner i 2020 til 75 635 827,kroner i 2021.
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Økonomiansvarlig Erlend Frøen deltok i behandlingen av denne saken.
Vedtak:
1. Årsregnskapet for 2021 godkjennes med et overskudd på 3 341 779,- kroner. Det er gjort
følgende overføringer/disponeringer:
a. Overført kr 707 611,- til egenkapital misjon (avd. 1)
b. Overført kr 740 115,- til utviklingsfondet (avd. 4)
c. Overført kr 219 832,- til egenkapital presbyteriene (avd. 15)
d. Kr 1 674 221,- er lagt til annen egenkapital
2. Ved utgangen av 2021 utgjorde egenkapitalen totalt 75 635 827,- kroner.

Sak 81/2021-2024 – Forberedelser til Synodemøtet 2022
Jfr. sak 39 og 53/2021-2024

Daglig leder oppdaterte synodestyret på forberedelsene til ekstraordinært synodemøte.
Vedtak:
Synodestyret tar oppdateringen til orientering.

Sak 82/2021-2024 – Sak til Synodemøtet 2022: Mål og strategi 20212024
Jfr. SM sak 1/2021 og sak 56 og 66/2021-2024

Vedtak synodestyremøte februar 2022 (sak 66/2021-2024):
Administrasjonen ferdigstiller saksfremlegget om mål og strategi 2021-2024 til synodestyremøtet i
mars.
Daglig leder la frem et bearbeidet, men ikke ferdig, utkast til saksfremlegg til synodemøtet.
Vedtak:
Daglig leder arbeider videre med saksfremlegget ut fra innspillene fra synodestyret.
Saksfremlegget ferdigbehandles på styremøtet i april.

Sak 83/2021-2024 – Sak til Synodemøtet 2022: Evaluering av
fellestjenestene ved Frikirkens hovedkontor
Jfr. SM sak 1/2017 og sak 170, 229 og 282/2017-2021

Synoden har bedt om en evaluering av Frikirkens fellesarbeid etter omorganiseringen i 2011.
Agenda rådgivning gjorde en evaluering i 2020, og en medarbeiderundersøkelse er gjennomført i
februar 2022. Daglig leder la frem et utkast til saksfremlegg til synodemøtet.
Vedtak:
Daglig leder arbeider videre med saksfremlegget ut fra innspillene fra synodestyret.
Saksfremlegget ferdigbehandles på styremøtet i april.

Sak 84/2021-2024 – Sak til Synodemøtet 2022: Styring og ledelse i
lokalmenigheten

Jfr. sak 178, 183, 224, 250 og 260/2017-2021, AU sak 62/2017-2021 og sak 40 og 54/2021-2024
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Vedtak synodestyremøte januar 2022 (sak 54/2021-2024):
Saksfremlegget vedr. styring og ledelse i lokalmenigheten godkjennes og sendes til ny
menighetsbehandling.
Synodeformann har bearbeidet saksfremlegget ut fra tilbakemeldingene fra menighetene.
Vedtak:
Synodestyret godkjenner saksfremlegget til synodemøtet.

Sak 85/2021-2024 – Sak til Synodemøtet 2022: Forslag til utredning om
likekjønnet samliv
Jfr. sak 295, 315 og 328/2017-2021 og sak 55, 67 og 72/2021-2024

Vedtak ekstraordinært synodemøte mars 2022 (sak 72/2021-2024):
Synodeformann ferdigstiller saksfremlegget til synodemøtet, og synodestyret gjør et endelig vedtak
på neste styremøte.
Synodeformann har bearbeidet saksfremlegget.
Vedtak:
Synodestyret godkjenner saksfremlegget til synodemøtet.

Sak 86/2021-2024 – Salg av tomt i Eigersund
Jfr. sak 70 og 74/2021-2024

Vedtak synodestyremøte februar 2022 (sak 70/2021-2024):
Administrasjonen undersøker nærmere når det gjelder størrelsen på tomta og får ev. en
verdivurdering av den. Synodestyret følger opp saken på neste styremøte.
Saken stod på sakslista til forrige styremøte, men ble utsatt til dette møtet. Daglig leder oppdaterte
synodestyret på saken muntlig.
Vedtak:
Synodestyret vedtar å selge gnr. 2 bnr. 28 i Eigersund kommune. Tomta/teigen selges til Arne
Halling i Egersund for 15.000,- kroner.

Sak 87/2021-2024 – Lokalt økumenisk samarbeid

Samtale med utgangspunkt i rapport fra Norges Kristne Råd (NKR): «Kirkene sammen: I enhet og
ulikhet. En studie av holdninger til lokalt økumenisk samarbeid i Norge.»
Saken utsettes.

Sak 88/2021-2024 – Endring i styresammensetningen ved Stavern
folkehøyskole

Karin Riska har flyttet utenlands, og trådte dermed ut av styret for Stavern folkehøyskole fra
01.01.2022. Rolf Solås rykker med dette opp fra varamedlem til fast styremedlem fra samme dato.
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Vedtak:
Synodestyret bekrefter at Rolf Solås rykker opp som fast styremedlem i styret for Stavern
folkehøyskole fra 01.01.2022, som følge av at Karin Riska trådte ut av styret fra samme dato.

Sak 89/2021-2024 – Søknad fra Kristen videregående skole (KVN)
Nordland om økonomisk støtte til ungdomsarbeiderstilling

Frikirken, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap står som KVNs stifterorganisasjoner. Skolen
søker de tre organisasjonene om økonomisk støtte til en ungdomsarbeiderstilling for å løfte
skolens kristne arbeid. Synodestyret drøftet saken med utgangspunkt i brev og
prosjektbeskrivelse fra Bjørn Roger Stien, leder i skolens representantskap, Gunnar Masvie,
styreleder, og Finn Olav Konow, rektor.
Vedtak:
1. Synodestyret støtter ansettelse av en ungdomsarbeider ved Kristen videregående skole
(KVN) for skoleåret 2022/2023 tilsvarende 1/3 av stifterorganisasjonenes andel og inntil
100.000,- kroner for skoleåret.
2. Synodestyret ber skolen kontakte Nesna Frikirke med tanke på en evt. søknad til
Frikirkens utviklingsfond for senere år. En slik søknad må være forankret i én eller flere
av Frikirkens menigheter, siden fordelingsutvalget ikke tildeler midler til skoledrift.

Sak 90/2021-2024 – Søknad fra TV Vårt Land

TV Vårt Land søker om økonomisk støtte til programmet «Vårt kristne land». De vil vise en
sponsorplakat foran og etter programmet pr. 25.000,- støttekroner.
Vedtak:
Synodestyret vedtar å gi 25.000,- kroner i programstøtte TV Vårt Land.

Sak 91/2021-2024 – Eventuelt
Ingen saker
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