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Protokoll fra generalforsamling for  

Det evangelisk- lutherske kirkesamfunn i Skauen kirke  

25. september 2021 

 

GF 0/21 Åpning og velkomst 

Velkommen 

Hovedstyreleder Terje Sletten ønsket velkommen til DELKs generalforsamling. Han informerte om 

agenda for dagen og oppfordret til god drøfting av sakene. 

Andakt ved Fred Arve Fahre.  2. Kor 5, vers 17-21 

 

GF 1/21 Konstituering 

 Valg av dirigent og visedirigent: 

              Forslag til vedtak: Pål Moen og Eirik Thorvaldsen 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Valg av referenter og tellekorps: 

Forslag til vedtak: Referenter: Arne Ludvigsen og Per Asp.  

Tellekorps: Venke Gjelstad, Lisbeth H Semb, Hans Kristian Reinholt og Laila Helene Ween. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 

  

Tale og forslagsrett på denne generalforsamling:  

 Forslag til vedtak: Inviterte av hovedstyret og tilsynsmannen på deltakerlisten gis        

              tale- og forslagsrett på denne generalforsamling. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Ved konstituering var det 78 stemmeberettigede delegater til stede. 

 

GF 2/21 Godkjenning av forhandlingsreglement 

  Forslag til vedtak:  

 Forhandlingsreglementet godkjennes. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 
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GF 3/21 Godkjenning av innkallelse og saksliste 

Forslag til vedtak:  

Innkallelse og saksliste godkjennes. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

GF 4/21 Tilsynsmannens tale 

Takket for velkomsten i nytt bygg. 

Talens tema: Gi det videre. 

2 Tim 2: «Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker 

som er i stand til å undervise andre» 

 

 GF 5/21 DELKs organisering 

Saksfremlegg iht. innkalling ved Tom Asp: 

«Levering» av GF 19 sin «bestilling» om å forberede en sak til GF 21 om å fordele Rådsmøtets (RMs) 

oppgaver på to nye organ, nemlig et 

• Samarbeidsorgan, hvor kvinner og menn deltar og en 

• Lærenemd (læreorgan) 

 

Hovedstyrets innstilling: 

Grunnreglene endres på følgende punkter: 

§ 3-Status: SR og LR erstatter RM 

§ 4-Generalforsamlingen: SR og LR erstatter RM 

§ 5-Valgkomite (for HS): Funksjonstid endres pga. GF hvert 3. år 

§ 6-Hovedstyret: Funksjonstid pga. GF og oppgaver pga. SR/LR isf RM 

§ 7-Rådsmøtet: Erstattes av bestemmelser for LR 

Ny § 8: Bestemmelser om SR 

§ 8 (9)-Menighet: Bl.a. oppgaver vedr SR 

§ 9 (10)-Nyetablering mv.: LR/SR erstatter RM 

§ 10 (11)-Tilsynsmann, visetilsynsmann: Rollen til FER. 

§ 12 (13)-Eldste: Regulering av antall repr i FER 

Ny § 14: Bestemmelser om Felles eldsteråd (FER) 

 

             Alternativt forslag til vedtak fra Ole Døvik var (vedlagt sakspapirene): 

a) GF 2021 slutter seg til Ole Døviks forslag 

b) GF 2021 gir hovedstyret fullmakt til å gjøre de endringer som i grunnreglene som vedtaket 

medfører 

c) Forslag til endring av grunnreglene sendes GF-delegatene for ev. kommentarer før hovedstyret 

fatter endelig vedtak. 

Vedtak: Forslaget falt. Forslaget fikk 2 stemmer. 
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Forslag til endring av grunnreglene § 7 pkt. 1 fra Harald Lie: 

Dette forslaget ble først stemt over samlet, fikk flertall med 48 stemmer. Etter dette oppsto det en 

debatt om hvorvidt GF forsto hva de hadde stemt over. Forslaget ble tatt opp til ny votering, og ble 

delt opp. 

 

Ny linje før siste linje: Valgkomiteen nominerer det antall kandidater som skal velges.  

Vedtak: Forslaget falt. Forslaget fikk 1 stemme. 

 

Denne erstatter siste linje: Hovedstyret fastsetter prosedyreregler om nominasjon og valg. 

Vedtak: Forslaget falt. Ingen stemte for forslaget.  

 

Forslag til endring av grunnreglene § 7, pkt. 3 fra Kåre Solberg.  

Sammensetning av LR foreslås endres til: 

… 8 valgte medlemmer, hvorav fem skal være nåværende eller tidligere eldste, valgt av FER. Valgbare 

er også……… 

Vedtak: Forslaget falt. 36 stemte for forslaget.  

 

Forslag til endring av grunnreglene . § 11, romertall II, punkt 1 fra Olaf Engestøl: 

«Tilsynsmannen» endres til «valgkomitéen for lærerådet, jf. § 7, punkt 1». 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Forslaget fikk flertall. 

 

Forslag til vedtak (punkt 1):  

Generalforsamlingen godkjenner hovedstyrets innstilling og forelagte grunnregelendringer  

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt. 72 av 78 stemte for. Kontra viste ingen stemmer.  

(Vedtatt med minst 2/3 flertall) 

 

Nytt punkt 2 foreslått av Bertil Andersson: 

Rådsmøtet er DELKs læreorgan til og med 31.12.2021 og leder og nestleder av hovedstyret møter 

med talerett i rådsmøtet frem til og med 31.12.2021. I løpet av høsten 2021 velger rådsmøtet i 

henhold til DELKs nye organisering medlemmer til DELKs Læreråd som fungerer fra 01.01.2022. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Forslaget fikk et solid flertall. 

 

Nytt punkt 3 foreslått av Anders Rønningen: 

Hovedstyret sørger for at omleggingen evalueres innen neste generalforsamling og at eventuelle 

ytterligere justeringer behandles der. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

 

GF 6/21 Hovedstyrets toårsmelding 

Saksfremlegg iht. innkalling ved Terje M Sletten 

Forslag til vedtak: 

Hovedstyrets toårsmelding 2019-2021 godkjennes 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt enstemmig. 
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GF 7/21 Årsregnskap for 2019 og 2020 

Saksfremlegg iht. innkalling ved Venke Gjelstad. Gjennomgikk regnskapet. Det viser en sunn 

økonomi. Tilskuddsberegning og utbetaling er samlet fra Agder Statsforvalterembete. Stat og 

kommunetilskuddssats slått sammen er 1390 kr pr medlem pr år fra og med 2021. 

Anders Martin Fon redegjorde om utviklingen siste 10 årene. 

Forslag til vedtak: 

GF 2021 tar kirkesamfunnets regnskap for 2019 og 2020 til orientering. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt enstemmig. 

  

GF 8/21 DELKS strategidokument 2022-2025 

Saksfremlegg iht. innkalling ved Anders Martin Fon. (Tilleggsforslag fra Hermund Marthinsen og Rolf 

Ekenes er lagt ved protokollen.) 

Under denne saken fratrådte Arne Ludvigsen som referent, og Tore Slettvik ble valgt som referent for 

resten av møtet. 

 

Tillegg til forslag til vedtak fra David Heian: 

Hovedstyret bes på bakgrunn av strategidokumentet utarbeide en handlingsplan. DELK Ung knyttes 

spesielt opp mot dette arbeidet. 

Menighetenes ledelse bes på bakgrunn av strategiplanen utarbeide lokale planer. 

Vedtak: Forslaget falt. Et mindretall stemte for forslaget. 

 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner strategidokumentet 2022-2025. 

  Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner strategidokumentet 2022-2025. 

GF gir hovedstyret fullmakt til å innarbeide intensjonen i forslagene fra Hermund  

Marthinsen og Rolf Ekenes i strategidokumentet. 

 

GF 9/2021 Andre grunnregelendringer 

 Saksfremlegg iht. innkalling ved Rina Husby 

Forslag til vedtak: 

1. Grunnreglene § 3.1 endres i samsvar med fremlagte forslag 

2. Grunnreglene § 4.3 endres i samsvar med fremlagte forslag 

3. Grunnreglene § 6.6.a.l endres i samsvar med fremlagte forslag 

4. Grunnreglene § 6.6.c.ll endres i samsvar med fremlagte forslag 

5. Grunnreglene § 6.6.d.l endres i samsvar med fremlagte forslag 

6. Grunnreglene § 7.4.f endres i samsvar med fremlagte forslag 

7. Grunnreglene § 7.4.g endres i samsvar med fremlagte forslag 

8. Grunnreglene § 8.5.d endres i samsvar med fremlagte forslag 

9. Grunnreglene § 11.1 endres i samsvar med fremlagte forslag 

10. Grunnreglene § 12.4 endres i samsvar med fremlagte forslag 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med unntak av pkt. 10 (Grunnregelendring i §12.4.) som ble trukket. 

Forslaget ble vedtatt enstemmig. 
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GF 10/21 Valg til hovedstyret og valgkomiteen 

Valg til DELKs hovedstyre for 3 år: 

Styreleder: Odd Gjerpe ble valgt ved akklamasjon 

Styremedlem: Hans Martin Fahre ble valgt ved akklamasjon 

Styremedlem: Brit Hvalvik ble valgt ved akklamasjon 

Varamedlem: Haldis Sylte, 62 stemmer (valgt i første valgomgang for varamedlemmer) 

Varamedlem: Rannveig Bording, 56 stemmer (valgt i andre valgomgang for varamedlemmer) 

Varamedlem: Rune Høvås, 54 stemmer (valgt i andre valgomgang for varamedlemmer) 

Valg til valgkomiteen for 3 år: 

Vidar Klepsvik  

Jarle Blindheim 

Lene Minnesjord 

 

Tilleggsforslag fra Terje Sletten:  

Valgperioden for gjenstående styremedlemmer utvides med ett år, jf. ny organisering med GF hvert 

tredje år.  

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 

Hovedstyret består nå av: 

Styreleder: Odd Gjerpe 

Nestleder: Anders Martin Fon 

Styremedlem: Brit Hvalvik 

Styremedlem: Hans Martin Fahre 

Styremedlem: Rina B Husby 

Styremedlem: Per Henrik Gillesvik 

Styremedlem: Bertil Andersson 

 

GF 11/ 21 Interpellasjoner, spørsmål 

Det var ikke meldt noen interpellasjoner eller spørsmål. 

 

Skien 25.09.2021 

 

----------------------------------------------------------           ------------------------------------------------------- 

       Pål Moen, dirigent                                                 Eirik Thorvaldsen, dirigent 

                                [sign]                                                                       [sign] 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 Arne Ludvigsen          Tore Slettvik   Per Asp 

                Referent, sak 1-8                                Referent sak 8-11               Referent 

            [sign]    [sign]      [sign] 
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Tillegg til protokollen 

Ad sak GF 8/21 

 

Forslag fra Hermund Marthinsen:  

Forslag til tilføyelser i innledningen til Strategipunktene: 

DELK er Norges eldste lutherske frikirke og har gjennom hele kirkesamfunnets historie vært sterkt 

engasjert i skole- og menighetsarbeid bygget på klassisk luthersk lære og kristendom. De siste 

tiårene har misjon, diakoni og menighetsplanting fått sterkere fokus, og kirkesamfunnet ønsker å 

være en god samarbeidspartner og bidragsyter, men også en motkultur i samfunnet og i kirkelivet. 

 

Forslag fra Rolf Ekenes: 

Ekstra punkt under menighet: 

7. Vi vil styrke barne- ungdoms- og unge voksne arbeidet, og gi større plass for de unge i møter, 

forkynnelse og andre sammenhenger 

8. Vi vil videreføre vekslingen mellom gudstjenester og søndagsmøter i våre menigheter 

 


