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Protokoll 
Frikirkens synodestyre 

 
 

Tid:    Fredag 29.01.2021 kl. 09.30-19.45  
Sted:    Digitalt møte/Zoom  
Til stede:  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)  

I tillegg møtte:   Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett) 
 

Sak 291/2017-2021 – Protokoll fra styremøte 
Protokoll fra synodestyremøte 07.-08.12.2020 
 
Vedtak:  
Styreprotokollen godkjennes. 

Sak 292/2017-2021 – Andre referatsaker 
1. Styremøte Østre presbyterium 26.11.2020 
2. Styremøte Vestre presbyterium 12.11.2020 
3. Styremøte Stavern folkehøyskole 25.11.2020 
4. Landsstyremøte FriBU 21.11.2020 
5. Landsstyremøte FriBU 09.01.2021 
 
Vedtak:  
Referatene tas til orientering.  

Sak 293/2017-2021 – Orienteringssaker 
1. Medieoppslag om Frikirken  
2. Presentasjon av ny profilhåndbok  
3. Ny lov om trossamfunn fra 01.01.2021 
4. Forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

(trossamfunnsforskriften) 
5. Forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn (forskrift 

om vigselsrett i tros- og livssynssamfunn)  
6. Ansettelser på hovedkontoret 
7. Hovedkontoret i koronatiden 
8. Planlegging av lederkonferanse i 2022   
9. Sluttrapport om mislighetssaken, CTPA 2019 (jfr. sak 218/2017-2021) 
10. E-post fra Jarle Haugland i Tro og Medier 18.01.2021 
11. E-post fra Finn E. Isaksen i Kristiansand Frikirke 11.01.2021  
12. Informasjon etter dialog med Bjørn Helland i Credo Frikirke 
 
Vedtak:  
1. Synodestyret er godt fornøyd med ny grafisk profil for Frikirken, og ser fram til at den 

blir tatt i bruk fullt ut. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-04-24-31?q=trossamfunn
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2825
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2826
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2826
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2. Synodestyret er tilfreds med NORADs konklusjonen i mislighetssaken knyttet til 
bistandsprosjektet CTPA 2019, og svært fornøyd med misjonsteamets oppfølging av 
saken. 

3. For øvrig tas sakene til orientering.  

Sak 294/2017-2021 – Sak til synodemøtet vedr. saksbehandlingen før 
ansettelse av tilsynsmenn i faste stillinger   
Fredrikstad Frikirke stiller spørsmålstegn ved saksbehandlingen da synoden gjorde vedtak om 
fast ansettelse av tilsynsmenn. Menigheten mener endringen fra åremål til fast ansettelse var så 
betydelig at saken burde vært håndtert annerledes, og har meldt dette som sak til Synodemøtet 
2021. Synodeformann har hatt dialog med både Fredrikstad Frikirke og forfatningsutvalget om 
saken.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber synodeformann forberede saken fra Fredrikstad Frikirke til behandling i 
forbindelse med forfatningsutvalgets rapport til synodemøtet.  

Sak 295/2017-2021 – Sak til synodemøtet vedr. arbeid med teologisk 
redegjørelse  
Kraftverket menighet foreslår at synodemøtet oppretter en komité som til Synodemøtet 2024 
utarbeider en teologisk redegjørelse om standpunktene for og mot likekjønnet samliv.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber synodeformann fullføre innstillingen fra synodestyret ut fra forslag 1 i 
saksframlegget til styremøtet. Styret ferdigbehandler saken på mars-møtet.  

Sak 296/2017-2021 – Evaluering av Frikirkens fellesarbeid 
Jfr. SM sak 1/2017 og sak 170, 229 og 282/2017-2021 
 
Evalueringsrapporten fra Agenda Rådgivning ble fremlagt på synodestyremøtet i desember 
2020. Styret gjorde følgende vedtak (sak 282/2017-2021): «Synodeformann forbereder et 
saksfremlegg til synodemøtet om evalueringen av fellesarbeidet. Daglig leder utarbeider en liste 
over hvilke tiltak som bør prioriteres i første halvår 2021. Synodestyret kommer tilbake til 
saken på styremøtet i januar.»  
 
Vedtak:  
Synodeformann arbeider videre med saksframlegget til synodemøtet ut fra samtalen i 
styremøtet. Styret ferdigbehandler saken på styremøtet i mars.  

Sak 297/2017-2021 – Forretningsorden for Synodemøtet 2021 
I protokoll fra forfatningsutvalgets møte i oktober 2019 står dette vedtaket: «Forretningsorden 
for synodemøtet gjennomgås av synodestyret, som foreslår endringer og presiseringer. 
Dokumentet sendes ut til menighetene i forkant av synodemøtet. Forretningsordenen legges 
fram i synodemøtet som første sak, og vedtas for den enkelte synode.»  
 
Vedtak:  
Daglig leder tar en språklig gjennomgang av forretningsorden for synodemøtet. Det bør 
foretas en grundigere gjennomgang og oppdatering av forretningsordenen før 
Synodemøtet 2024.  
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Sak 298/2017-2021 – Handlingsplan 2021 
Synodestyret har et årlig møte med lederteamet for å drøfte status for arbeidet ut fra målplanen 
og videre prioriteringer. I år var det særlig fokus på konsekvenser av korona-pandemien. Til 
styremøtet forelå det informasjon om status for pågående prosjekter, utkast til statusrapport iht. 
målplanen til Synodemøtet 2021 og forslag til handlingsplan for 2021. Anna Kleppe Moe, leder 
for menighetsutvikling, Terje Bjørkås, misjonsleder, Håvard Haugland, daglig leder i FriBU, og 
Anne-Kristine B. Wiecek, kommunikasjonsleder, deltok i drøftingen.    
 
Vedtak:   
1. Synodestyret er fornøyd med måten statusrapport iht. målplanen er lagt opp på, og 

imøteser den endelige versjonen til styremøtet i mars.  
2. Styret støtter lederteamets forslag til handlingsplan for/prioriteringer i 2021:  

- Løfte opp menighetsplanting som særlig viktig.  
- Fullføre/følge opp prosjektene som allerede er i gang.  

3. Synodestyret ber tilsynsmennene drøfte hvordan menighetene best kan følges opp så 
lenge korona-situasjonen vedvarer, og hvordan vi best «re-starter» når hverdagen blir 
mer normal igjen.    

Sak 299/2017-2021 – Retningslinjer for kursstøtte 
Jfr. sak 279/2017-2021 
 
Synodestyret gjorde dette vedtaket da retningslinjer for kursstøtte ble drøftet på styremøte i 
desember 2020 (sak 279/2017-2021): «Daglig leder kontakter tilsynsmennene om mulig ny 
ordning for kursstøtte. Synodestyret konkluderer i saken på styremøtet i januar.» 
Tilsynsmennene drøftet saken i møte 13.01.2021 og har meldt tilbake at de takker ja til å 
disponere midlene, at de ønsker minst mulig byråkrati i tildelingen av midlene og at de ønsker å 
ta presbyteriestyrene med i vurderingene. I budsjettet for 2021 er det satt av 120.000 kroner til 
kursstøtte.    
 
Vedtak:  
Kursstøtten disponeres i fortsettelsen av tilsynsmennene. Pengene fordeles forholdsmessig 
mellom presbyteriene ut fra antall menigheter. Midlene benyttes til støtte etter søknad fra 
menigheter, enkeltmedlemmer og presbyteriet selv iht. målplanen og avgrenset mot kurs 
som man kan søke støtte til andre steder. Tilsynsmennene drøfter praktisering av 
ordningen med sine respektive presbyteriestyrer. Det utarbeides ikke retningslinjer utover 
dette, men de regionale tilsynsmennene evaluerer og rapporterer til synodestyret årlig.  

Sak 300/2017-2021 – Strategi for Sendt-gruppa 
Jfr. sak 90/2017-2021 
 
Sendt-gruppa er en ressursgruppe som skal være pådriver for Frikirkens arbeid med 
menighetsplanting. Erfaring tilsier at det er behov for en tydeligere strategi for dette arbeidet, og 
gruppa har utarbeidet forslag til mandat for utarbeiding av strategien.  
 
Anna Kleppe Moe, leder for menighetsutvikling, deltok i behandlingen av denne saken.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber Sendt-gruppa utarbeide en strategi for å nå målene under «Jesus til nye 
mennesker» i målplanen, med hovedvekt på mål 18. Forslag til strategi legges fram for 
synodestyret på styremøtet i mai. Geir Langen og Jarle Skullerud representerer 
synodestyret i prosessen. 
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Sak 301/2017-2021 – Oppfølging etter regionale ledersamlinger  
Jfr. sak 285/2017-2021 
 
På styremøtet i desember 2020 ble det gjort følgende vedtak (sak 285/2017-2021): 
«Synodeformann og nestformann utarbeider en plan for videre oppfølging etter gjennomførte 
regionale ledersamlinger. Saken tas opp på et senere synodestyremøte.» Et notat fra 
nestformann var utgangspunkt for samtalen i styret.  
 
Vedtak:  
AU arbeider med veien videre etter gjennomførte regionale ledersamlinger ut fra samtalen 
i synodestyret. Styret tar saken opp til drøfting igjen i løpet av våren.  

Sak 302/2017-2021 – Eventuelt 
Kort drøfting om gjennomføring av synodestyremøtet i mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarle Skullerud    Anne Mari Schiager Topland  Geir Langen 
synodeformann   nestformann 
 
 
 
 
Sigurd-Åge Engamo   Tone Moseid    Geir Nordkil 
    
 
 
 
Øystein Samnøen   Marit Ecklo Brevik 

daglig leder 
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