
Protokoll fra styremøte i Åpen folkekirke Hamar bispedømme 

Tid:        06.12.2016 kl.15.30-17.15 

Sted:     Høgskolen, Campus Hamar 

Til stede: Sevat Lappegard, Finn Huseby, Sveinung Moesgaard Skjesol og Gunhild Alstad (referent) 

Saker:  
1/16 Styrets arbeidsoppgaver, konstituering av styret, fordeling av oppgaver i styret 

 Sevat ble valgt som leder på medlemsmøtet 22. november 2016. Sveinung tar et 
særskilt ansvar for informasjon, synliggjøring og oppdateringer på ÅF Hamars 
Facebook-sider, mens Finn og Gunhild i samarbeid tar ansvar for synliggjøring gjennom 
kronikker, leserinnlegg etc. Gunhild er sekretær.  

2/16 Målsettinger for Åpen Folkekirke Hamar 

 Åpen folkekirkes plattform og valgprogram ble gjennomgått. Saker som har særskilt 
betydning for Hamar ÅF er vigselssaken og kirkeordning. Vigselssaken er viktig i den 
forstand at vi må støtte arbeidet nasjonalt, samt bidra til å befeste og forsvare saken 
regionalt.  
 
Tre forhold blir særskilt viktige for Hamar ÅF:  

1) Synliggjøring eksternt og bearbeiding opinion/velgere 
2) Å ha en aktiv pådriverrolle internt i organisasjonen, særlig på 

kirkeordningsspørsmål 
3) Det lokale Hamar ÅF bør ha en støttefunksjon for ÅFs medlemmer i Hamar BDR 

3/16 Nye medlemmer 
 Vi bør arbeide for å rekruttere flere medlemmer, både for å befeste Hamar ÅFs posisjon 

regionalt, men også for å være en tydelig stemme på kirkeordningsspørsmål på 
nasjonalt plan. 

4/16 Årsmøtet Åpen Folkekirke 2017 

 Sevat orienterte om at sentrale vedtekter kommer som sak på årsmøtet. Styret sentralt 
åpner for at enkelte bispedømmer kan få flere lokale arbeidsgrupper. Styret i ÅF 
sentralt er også opptatt av at stemmerett på årsmøtet ikke bør begrenses. Alle 
medlemmer skal fremdeles ha stemmerett og møterett. 
Hamar ÅF bør arbeide for å få minst 10 medlemmer til å stille på årsmøtet i januar.  
De enkelte i Hamar ÅFs styre spør medlemmer og bekjente i eget prosti om deltakelse 
på årsmøtet samt medlemskap. Medlemskap må være tegnet minst en måned før 
årsmøtet for å gi stemmerett. 

5/16      Arbeid med ny kirkeordning 

 Saken utsettes til neste møte.  
6/16 Eventuelt 

 Neste styremøte blir 5. januar kl. 15.30 i kantina på Høgskolen i Innlandet (Campus 
Hamar). Aktuelle saker: årsmøteforberedelser samt kirkeordning 

 

 


