
PROTOKOLL LS 15.04
DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo

mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

Til stede: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein 
Lilleaasen, Randi Holm Myking og Paul Odland (ansattes representant) 

Fra adm.: Rolf Gunnar Heitmann (gen.sekr.) og Jorunn Andestad Langmoen
(ass.gen.sekr.)

Ved behandlingen av sak 07 deltok i tillegg følgende: 
Frode Nordahl, Håvard Maurstad og Morten Kravik

Forfall: Anne Synnøve Ropstad (1. varamedlem)

Det meste av møtet var lagt opp som seminar (sak 07)

Åpningsandakt ved Paul Odland: «Kom og se» (Joh. 1,35-51 og Apg. 11,23)

Dagsorden:

LS 15.04.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LS 15.04.02. Godkjenning av protokoll, LS 15.04.
LS 15.04.03. Referatsaker
LS 15.04.04. Aktuelle orienteringer
LS 15.04.05. Årsregnskap og balanserapport 2014, jfr. LS 15.03.05
LS 15.04.06. Ekstrabevilgning Israel
LS 15.04.07. DNIs organisasjon. Veivalgsstrategi. Jfr. LS 15.03.08



LS 15.04.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader

LS 15.04.02. Godkjenning av protokoll, LS 15.03.

Vedtak:
Protokollen godkjent uten merknader

LS 15.04.03. Referatsaker

a) Generalsekretærens rapport, mai-juni 2015 
Følgende saker ble særlig fremhevet
- Rapport fra styremøter i Israel
- Rapport fra European Leadership Forum, Polen
- Reaksjoner på medieoppslag i forbindelse med solidaritetsmarkering for Israel 10. 
mai og pressemelding vedr. Israels 67. uavhengighetsdag.

b) Referat, Caspari Center International Board 26.05.2015

c) Protokoll, kretsmøte Stavanger 22.03.2015

d) Protokoll, krinsmøte Sogn og Fjordane 20.-21.03.2015

e) Protokoll, kretsmøte TeVeBu 19.04.2015

f) Referater, kretsstyremøter Stavanger krets 20.04. og 01.06.2015

g) Rapport fra markeds- og kommunikasjonsleder fra reise til Hviterussland, april 
2015

Vedtak:
Referatene tatt til etterretning

LS 15.04.04. Aktuelle orienteringer

a) Regnskapsrapport, 1. tertial 2015
Regnskap per 30.04.2015 viser et resultat (overskudd) på kr. 341.846, en 
resultatforbedring på nærmere kr. 1,5 mill i forhold til tilsvarende periode 2014. 
Følgende forhold har i særlig grad påvirket resultatet: 
- Økning i personlige gaver med ca kr. 200.000. Fast givertjeneste har økt med kr. 
40.000.
- Testamentariske gaver på kr. 2,1 mill (kr. 1,2 mill i tilsvarende periode 2014)
- Innbetaling til BridgeBuilders fra aksjonen  «Norge på langs» med kr. 370.000
- Tidligere innbetaling av abonnementsavgift, Misjonsblad for Israel 
- Reduserte driftskostnader i Norge

Lønnskostnadene i Norge er økt med kr. 400.000, hovedsaklig som følge av nytt 
lønnsregulativ.
Misjonskostnadene øker med kr. 380.000, blant annet som følge av svak kronekurs.

b) Nyhetsbrev Machaseh, mai 2015



c) Nyhetsbrev Caspari Center, juni 2015

d) Takk fra Hannah Levy for stipend til skolegang i Israel

e) Kampanje for rekruttering av faste givere har resultert i 77 nye avtaler. Østfold 
krets har prosentvis hatt størst fremgang.

Vedtak:
Sakene tatt til orientering

LS 15.04.05. Årsregnskap og balanserapport 2014 
jfr. LS 15.03.05

Sakspapir:
Årsmelding, resultatregnskap og balanserapport 2014.

Resultatregnskap for 2014 viser overskudd på kr. 2.457.143,-.
Samlede inntekter er på kr. 25.199.464,-.
Overskuddet er tillagt egenkapitalen, og gir dermed en samlet egenkapital per 
31.12.2004 på kr. 3.205.051,-, hvorav fri egenkapital utgjør kr. 2,4 mill.

Vedtak:
1. Landsstyret godkjenner årsmelding og resultatregnskap for 2014 med totale 
inntekter på kr. 25.199.464,- og resultat (overskudd) på kr. 2.457.143,-. Overskuddet
tillegges egenkapitalen.
2. Landsstyret godkjenner balanserapport per 31.12.2014 med samlet gjeld og 
egenkapital på kr. 9.402.320, hvorav fri egenkapital utgjør kr. 2.416.377,-.

LS 15.04.06. Ekstrabevilgning Israel

Sakskpapir:
Notat fra generalsekretæren vedr. behov for renovering av bad i leilighet Haifa.

Vedtak:
LS bevilger inntil kr. 100.000 i ekstra midler for 2015 til reparasjon av vannlekkasjer 
og rehabilitering av bad i stedlig representants leilighet i Haifa

LS 15.04.07. DNIs organisasjon. Veivalgsstrategi
jfr. LS 15.03.08

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren
Notat fra Heitmann PLUS vedr. Veivalgsstrategi i medlemsorganisasjoner
DNIs strategiplan 2010-2020
Notat til Rådsmøtet 2011: «Fra organisasjon til bevegelse»

Styreleder har vært i kontakt med ekstern konsulent, men det er ikke gjort noen 
bindende avtale.

Landsstyret ble utfordret til å vurdere strategiplanens fremtidsbilder og DNIs status 
i forhold til strategiplanens føringer.

Landsstyret ser for seg at særlig arbeides videre med følgende områder:



1. Teologisk/missiologisk profil
- Hva er DNIs budskap?
- Hvem er målgruppen?

2. Offentlig markering / Kommunikasjon
- Mediestrategi
- Kommunikasjonsform (Innpakning vs. Innhold)

3. Misjonsstrategi
- Langsiktig partnerskap vs. prosjektstyrt organisasjon
- Nye satsingsområder. Hva skal prioriteres ned?

4. Målgruppestrategi
- Hva er relevante målgrupper?
- Er vår tilnærmingsmåte/«approach» riktig?

5. Struktur og kultur
- Sentralisering vs. Desentralisering
- «Hovedkontor» vs. Kretskontor
- Kretsstruktur vs. Allianser/nettverk
- Kretsstyrer/mandat vs. Landsstyre

6. Administrasjon
- Egen administrasjon vs. Kjøp av tjenester
- Egen kompetanse vs. Ekstern kompetanse

7. Personell
- Hvilke kvalifikasjoner trenger vi?
- Hvordan skal teamet komponeres?
- Hva skal ansatte utføre? / Hvilke mål setter vi for ansatte?

8. Lokalisering
- Hvor skal vi være? (økonomisk og strategisk)

Utfyllende notat fra samtalen vedlegges protokollen

Vedtak:

1. Landsstyret har evaluert DNIs status i lys av organisasjonens strategiplan, 
målsettinger og rammevilkår, og ser behov for en grundig gjennomgang av 
organisasjonens kultur, struktur og drift.
På denne bakgrunn vil landsstyret iverksette en veivalgsprosess som skal være 
styrende for organisasjonens virksomhet og beslutninger frem mot 2030.

2. Veivalgsprosessen skal ha bred forankring i organisasjonen, der ansatte og 
tillitsvalgte motiveres og involveres, blant annet gjennom felles samlinger.

3. Veivalgsprosessen ledes av en styringsgruppe bestående av generalsekretæren, 
assisterende generalsekretær (sekretær), daglig leder i R2S, Svein Granerud 
(landsstyret), en regionalt ansatt oppnevnt av DNIA og en regionalt tillitsvalgt 
oppnevnt av generalsekretæren. Styreleder rekrutterer ekstern prosessveileder

4. Landsstyret avsetter inntil kr. 200.000 til prosessen, fordelt på 2015 og 2016.



5. Styringsgruppen gis følgende mandat:
a) Utarbeide fremtidige scenarier/fremtidsbilder for DNI, og fremme forslag til 
eventuell ny organisasjonsmodell og prioriterte satsingsområder for å sikre 
økonomisk bærekraft og måloppnåelse for DNIs virksomhet
b) Involvere og innhente informasjon fra DNIs ansatte og tillitsvalgte
c) Innhente nødvendig ekstern kompetanse innenfor de økonomiske rammer 
landsstyret fastsetter

Styringsgruppen rapporterer til landsstyret. Landsstyret holdes orientert om 
prosessen gjennom referat fra styringsgruppens møter, med sikte på å forberede 
saken til foreløpig drøfting på landsmøtet 2016
Styringsgruppen leverer endelig konklusjon til landsstyret innen 1. desember 2016.
Saken behandles i rådsmøtet 2017 før endelig beslutning i landsstyret våren 2017.


