Protokoll
Frikirkens synodestyre
Ekstraordinært styremøte

Tid:
Sted:
Til stede:

I tillegg møtte:

Torsdag 01.11.2018 kl. 18-20
Scandic Gardermoen
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 74/2017-2021 – Lønnsoppgjør 2018
Jfr. sak 64/2017-2021

Synodestyret hadde fått oversendt forslag til lønnsoppgjør 2018 fra lønnsutvalget v/Marit
Espelid og Trond Løfgren. Sammen med forslaget fulgte dokumentasjon på utregninger, samt
forslag til ny lønnsavtale. Selve lønnsavtalen inneholder ingen vesentlige endringer.
Vedtak:
1. Statens lønnstabell gjøres gjeldende i Frikirken med virkning fra 1. mai 2018.
2. Synodestyret ønsker å drøfte med lønnsutvalget resten av det de foreslår i årets
lønnsoppgjør. AU gis fullmakt til å fullføre lønnsoppgjøret etter nødvendige avklaringer
med lønnsutvalget og administrasjonen.

Sak 75/2017-2021 – Budsjett 2019
Jfr. sak 63/2017-2021

Synodestyret skulle i dette møtet vedta satser for menighetenes bidrag til fellesarbeidet i 2019.
Budsjettet for 2019 behandles i sin helhet på styremøtet i desember.
Vedtak:
1. I påvente av ny ordning for beregning av menighetenes bidrag til fellesarbeidet, vedtok
synodestyret at satsen for menighetstilskudd blir den samme i 2019 som den er i 2018,
dvs. kr 1.396,- pr. medlem med stemmerett.
2. Satsen for misjonsgave settes til kr 1.120,- pr. medlem med stemmerett (mot kr 1.082,- i
2018).
3. Kostnadene for pensjons-/personalforsikringer beregnes til kr 23.500 for full stilling
(mot kr 31.500,- i 2018).

Sak 76/2017-2021 – Menigheters gjeld til fellesarbeidet
Jfr. sak 65 og 72/2017-2021

Administrasjonen har bedt synodestyret ta stilling til hvordan hovedkontoret skal forholde seg
til menigheter som har gjeld til fellesarbeidet over lang tid. Det er ønskelig med noen prinsipper
som ligger til grunn og som sikrer ansvarliggjøring og likebehandling.
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Vedtak:
1. Synodestyret støtter administrasjonens forslag til rutiner for oppfølging av menigheter
som har gjeld til fellesarbeidet:
- Etter to purringer på en faktura, sender hovedkontoret ut betalingsoppfordring med
varsel om forsinkelsesrenter.
- Menigheter som har behov for betalingsutsettelse/nedbetalingsplan, må kontakte
hovedkontoret for å inngå skriftlig avtale.
- I tilfeller hvor det ikke foreligger en nedbetalingsplan, kan menigheten ikke motta
tilskudd fra utviklingsfondet.
- Videre kan hovedkontoret i slike tilfeller holde igjen utbetaling av momsrefusjon,
kommunale tilskudd e.a. i påvente av at en nedbetalingsplan kommer på plass.
2. Synodestyret forstår at det opp gjennom årene er gitt ulike signaler til menigheter med
gjeld til fellesarbeidet. For å rydde opp i dette, velger styret å ettergi gjeld som er
opparbeidet frem til 2012 og som ikke er nedbetalt. Ettergivelsen av gjeld gjøres under
forutsetning av at det inngås ny avtale om nedbetaling av gjeld opparbeidet etter
januar 2012. Gjeld som er opparbeidet fra 1. januar 2012 og videre, skal behandles ut
fra de nye rutinene som er beskrevet i pkt. 1.

Sak 77/2017-2021 – Eventuelt
Ingen saker
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