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Protokoll fra hovedstyremøtet (HS) onsdag 26. januar kl. 18.00 – 22.00 digitalt via Teams. 

 
Til stede: 
Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Anders Martin Fon (nestleder), Brit Hvalvik, Rina B. Husby, 
Hans Martin Fahre, Per Henrik Gillesvik, Bertil Andersson (tilsynsmann) 
Varamedlemmer: Haldis Sylte og Rune Høvås 
Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik 
Skolesekretær Tore Slettvik og skolestyreleder Egil Husby deltok i sak 11/22 og 12/22 
Andakt: Odd Gjerpe. 

    Sak 1-12 
Sak 1/22 Godkjent innkalling og saksliste, signering av protokoll. 

Signering av forrige styremøtes protokoll tas ved neste fysiske samling. 
 

 

Sak 2/22 Tilsynsmannens orientering  
Eldsteinnsettelse Nore avlyst, men planlegges i mars. Besøk i Nord og innsettelse av to eldste der. 
Presteinnsettelse Mikael Bruun i Kristiansand. Tilsynsbesøk Sotra. Oppstart av Jæren menighet 15. 
januar med eldsteinnsettelse.  Stig Syvertsen lokal vikarprest på Jæren. Innsettelse av eldste i 
Bjerkely. Lærerådet skal samles for konstituering. Jubileumsmarkering 2022 - skolene har markering 
onsdag 16. mars som er selve dagen, blir ikke NRK-gudstjeneste. Sankthansstevnet - info om 
programmet. Barlaup venter på utreise til Japan. Protokollene fra hovedstyret vil bli publisert på 
nettsidene til DELK fremover. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret tar informasjonen til orientering. 
 

 

Sak 3/22 Presterekruttering Ryenberget 
Prest i Oslo, Kristoffer Hansen-Ekenes, har sendt oppsigelse med bakgrunn i at hans familie skal reise 
til Madagaskar i misjonstjeneste som bibeloversettere. Ryenberget menighet har valgt kandidater til 
tilsettingsutvalget og vedtatt et mandat for prosessen med rekruttering av ny prest på 
menighetsmøtet søndag 23. januar. Personalkomiteen hadde denne saken til behandling 18. januar.  
 
Vedtak: 

1. Hovedstyret tar oppsigelsen til etterretning og ønsker Kristoffer og familien Guds rike 
velsignelse over kommende misjonstjeneste.  

2. Hovedstyret vedtar oppstart av prosess for rekruttering av ny prest til Ryenberget menighet.  
 

 

Sak 4/22 HMS 
HMS-arbeidet skal årlig opp som sak i personalkomiteen og hovedstyret iht. DELKs HMS-rutine. 
Rapporten for 2021 ble presentert i møtet. Nye varslingsrutiner ble gjennomgått. Disse vil bli 
tilgjengeliggjort for menigheter, ansatte og frivillige medarbeidere i etterkant av hovedstyremøtet.   

  
  

Vedtak: 
Hovedstyret tar rapporten og informasjonen til orientering. 

 

  

 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 
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  Tidl. sak 67/21 og 94/21 
Sak 5/22 Trossamfunnsloven 

Saken var utsatt fra forrige styremøte. Administrasjonen har gjennomgått den nye 
trossamfunnsloven og administrasjonsleder gav en kortfattet orientering om punkter til informasjon 
og til oppfølging. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret tar informasjonen til orientering. 

 
   Tidl. sak: 72/21 og 85/21 

Sak 6/22 Samarbeidsrådets møte i mars 
Tilsynsmannen orienterte om foreløpig program og forslag til saksliste. Det legges opp til en samling 
over to dager 25. – 26. mars, fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag med en god blanding av 
felleskapsbyggende samlinger, gode måltider og viktige saker. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret takker for informasjonen og ber tilsynsmannen ta med innspill i det videre arbeidet. 

 

    Tidl. sak: 79/21 
Sak 7/22 Mediehåndtering 

Saken var utsatt fra styremøtet i oktober. På møtet i oktober ble styremedlemmene oppfordret til å 
sende inn innspill til administrasjonsleder. Odd Gjerpe, i samarbeid med Anders Martin Fon, har 
utarbeidet et nytt dokument basert på innspill og tidligere dokumenter. Dette dokumentet tar for 
seg kun mediehåndtering. Det skal utarbeides en mediestrategi på et senere tidspunkt. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret takker for orienteringen og gir administrasjonen i samarbeid med styreleder fullmakt til å 
ta med innspill fra hovedstyret og ferdigstille dokumentet.  

 

         

Sak 8/22 Orientering fra historiebokprosjektet 
Tilsynsmannen orienterte fra samtale med forfatter Jostein Bendiksen og med leder i 
historiekomiteen Alf Henrik Engen. Foreløpige skisser for ferdigstillelse og publisering ble presentert 
og innspill fra hovedstyret tas med til historiekomiteen. 

  
Vedtak: 
Hovedstyret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen komme tilbake med en sak til 
hovedstyret når historiekomiteen har drøftet ferdigstillelsen av bokprosjektet. 

 
 
         Tidl. sak: 93/21 

Sak 9/22 Orientering nettsider  
Nettsideprosjektet er inne i sin siste fase før lansering. Det arbeides med å fylle nettsidene med 
innhold. Planlagt lansering er i slutten av januar. Administrasjonsleder orienterte i møtet. 

 
 Vedtak: 

Hovedstyret tar informasjonen til orientering. 
 
 

         

Sak 10/22 Bruk av ressurser/personer i utvalg og komiteer 
DELK er et lite kirkesamfunn, men må likevel ha ressurser og systemer for å følge gjeldende 
retningslinjer og lovverk. Kirkesamfunnet har en liten ansatt stab og er avhengige av frivillige 
medarbeidere for å holde kirkesamfunnet i gang. 
Hovedstyret ble utfordret til å drøfte bruken av personer og ressurser i sentrale komiteer og utvalg. 
Det er mange personer på listene. Kan noen av disse ressursene frigjøres slik at disse heller kan bruke 
mer tid på utadrettet virksomhet? Det ble drøftet om dette er en problemstilling som det bør ses 
nærmere på. Sammenslåing av grupper, færre i hver gruppe, færre møter og mer ble drøftet. Det ble 
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påpekt at det er fordeler og ulemper ved en slik effektivisering, men hovedstyret ønsket at 
administrasjonen skal se nærmere på dette. 
 
Vedtak 
Administrasjonen tar med innspill fra hovedstyret og arbeider videre med saken. 
 

     Tidl. sak 27/21 

Sak 11/22 Orientering fra skolerådet angående skolestruktursaken 
Etter hovedstyrets vedtak i sak 27/21 valgte skolerådet en arbeidsgruppe som består av Egil Husby 
(Granly / leder), Richard Bjørntvedt (Skauen), Arne Ludvigsen (Moe), Tom Asp (HS / Ryenberget) og 
Tore Slettvik (skolekonsulent / sekretær). Gruppa har hatt tre møter høsten 2021 og blant annet 
gjennomført en spørreundersøkelse til skolestyrene og skolelederne. Egil Husby orienterte fra 
arbeidet som planlegges ferdigstilt fra gruppa og skolerådet våren 2022. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret takker for det gode arbeidet som gjøres og tar informasjonen til orientering. 
 

     

Sak 12/22 Felles skolefilm for DELK-skolene 
Skolene planlegger en felles skolefilm og ønsker å søke om støtte fra DELK til prosjektet. 
Skolekonsulent Tore Slettvik innledet. 
 
Vedtak: 
Hovedstyret er positiv til filmprosjektet og bevilger inntil kr 40 000,- i støtte hvis prosjektet blir 
realisert. 
 

 Møteplan våren 2022: 3. mars, 29.-30. april, 7. juni. 
 

 
Undrumsdal, 29/1-2022 
 

 
Odd Gjerpe         Anders Martin Fon       Rina B. Husby     
styreleder              nestleder              styremedlem 
 
 
 
Per Henrik Gillesvik     Bertil Andersson 
styremedlem       styremedlem 
 
 
 
Hans-Martin Fahre      Brit Hvalvik 
styremedlem       styremedlem 

 

 


