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PROTOKOLL  

LS 16.04 
 

Scandic Gardermoen hotell 
 

fredag 2.september kl. 10.00 – lørdag 3. september kl. 14.00 
 

 
Til stede:  Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen, 

Anne Margrethe Lund, Randi Holm Myking, Paul Odland (ansattes 
representant), Paul Eknes (1.vara), Helge Standal (2.vara) og Oddfrid Morken 
(3.vara) 

 
Fra adm.:  Gen.sekr. Rolf Gunnar Heitmann og Ass.gen.sekr. Vegard Soltveit 

Økonomi- og adm. leder Torstein Bryne ga landsstyret en innføring i 
intranettprogrammet groove. 

 
 
 

Åpningsandakt ved landsstyrets leder, Bjørn Hesselberg: Mat. 11,16-19 
Åpningsandakt andre dag ved Anne Margrethe Lund: 1.Kor.2,1-5 
 
 
 
Dagsorden: 
 
LS 16.04.01 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 16.04.02 Konstituering. Valg av nestleder, jfr. Grunnreglene § 4.1. 
LS 16.04.03 Landsstyrets mandat, instruks, forretningsorden og arbeidsform,  
  jfr. Grunnreglene § 4 og LS 16.02.15 
LS 16.04.04 DNIs «Hvem, Hva, Hvor». Innføring i DNIs visjon, formål, verdier og arbeid. 

Presentasjon av samarbeidspartnere. 
LS 16.04.05 Referatsaker 
LS 16.04.06 Aktuelle orienteringer  
LS 16.04.07 Halvårsrapport, 1. halvår 2016, Stedlig representant 
LS 16.04.08 Halvårsregnskap, 1. halvår 2016 
LS 16.04.09 DNIs engasjement i forsoningsarbeidet, jfr. LS 16.03.09 
LS 16.04.10 «DNI 2030». Implementering av veivalgsprosjektet, jfr. LM 2016.04 og LS 

16.03.08. 
  Misjonsstrategisk samtale  
LS 16.04.11 Evaluering, Landsmøtet 2016 
LS 16.04.12 Lønns- og personalutvalg. Oppnevning av medlemmer. 
LS 16.04.13 Hjelp Jødene Hjem. Oppnevning av medlemmer til representantskapet 
LS 16.04.14 Lønns- og arbeidsvilkår, assisterende generalsekretær, jfr. LS 16.03.10 
LS 16.04.15 Landsstyrets møteplan 2016/17, jfr. LS 16.02.16 og 16.03.13 
LS 16.04.16 Byggeprosjekt Ebenezerhjemmet. Ny sykehjemsavdeling 
LS 16.04.17 Fullmakt i arvesaker 
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LS 16.04.01 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling godkjent uten merknader 
  Dagsorden godkjent med følgende tillegg: 
  LS 16.04.16 Byggeprosjekt Ebenezerhjemmet. Ny sykehjemsavdeling 

LS 16.04.17 Fullmakt i arvesaker 
 
 
LS 16.04.02 Konstituering. Valg av nestleder, jfr. Grunnreglene § 4.1. 
 
  Landsstyret foreslo Svein Granerud som nestleder 
   

Vedtak: 
Landsstyret velger Svein Granerud som landsstyrets nestleder for perioden 
2016-2018 
 
 

LS 16.04.03 Landsstyrets mandat, instruks, forretningsorden og arbeidsform,  
  jfr. Grunnreglene § 4 og LS 16.02.15 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren vedr. landsstyrets mandat, instruks, 
forretningsorden og arbeidsform 

b) DNIs grunnregler, vedtatt med siste endringer 2014 
c) Instruks for landsstyrets arbeid (LS 12.04.05) 
d) Landsstyrets mandat, forretningsorden og delegasjonsfullmakter (LS 

10.07.04) 
 

Vedtak: 
 Saken drøftet 
 
 

LS 16.04.04 DNIs «Hvem, Hva, Hvor». Innføring i DNIs visjon, formål, verdier og 
arbeid. Presentasjon av samarbeidspartnere. 

 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren, vedlagt lenke til DNIs toårsmelding 2014-
2015 

b) Presentasjon av DNIs visjon og arbeid 
c) DNIs verdidokument (LS 12.07.08) 
d) DNIs strategidokument for perioden 2010-2020 
e) DNIs budsjett 2016 
f) Budsjettkommentarer. Jfr. LS 16.01.06 
g) Milepæler i DNIs misjonshistorie 

 
Landsstyret er opptatt av å nå jøder med evangeliet, uavhengig av bosted og 
kulturell/religiøs bakgrunn. Det må derfor utarbeides ulike strategier i forhold til 
dette. 
 
Landsstyret ønsker å styrke DNIs økonomi gjennom sterkere fokus på 
givertjeneste. 10 % av tienden til misjon blant jøder kan gjerne presenteres 
som et forbilledlig prinsipp. 
 
Vedtak: 
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Landsstyret tar presentasjonen av DNIs visjon, formål, verdier og arbeid til 
orientering 
 
 

LS 16.04.05 Referatsaker 
 

a) Protokoll, LS 16.03. Protokollen er godkjent av forrige landsstyre gjennom 
e-post 

b) Protokoll fra landsmøtet 2016 
c) Referat fra landsmøtets forhandlinger 2016 
d) E-post fra daglig leder i return2sender med informasjon om valg på nytt 

landsråd i R2S. Landsrådet konstituerer seg selv. 
e) Referat, kretsstyremøte i TeVeBu 30.05.2016 
f) Referat, kretsstyremøte i Trøndelag 24.05.2016 
g) Referat, møte i DNIs arbeiderforening 30.08.2016. Det er fattet vedtak om 

at foreningen legges ned. Det forutsettes imidlertid at det legges til rette for 
en årlig arbeidersamling.  
Paul Odland er oppnevnt som ansattes representant i landsstyret, med 
Odd Bjarne Skogestad som vararepresentant.  
Morten Kravik vil representere hjemmearbeiderne i lønns- og 
personalutvalget, med Guro Kvakestad som vararepresentant. 
Representant for utearbeiderne er ikke valgt. 
Ansattes vararepresentant til landsstyret mottar landsstyrets sakspapir og 
behandles på lik linje med andre vararepresentanter. 

 
Vedtak: 
 Referatene tatt til etterretning 
 

   
LS 16.04.06 Aktuelle orienteringer 
 

a) Generalsekretærens profilforedrag på landsmøtet 2016 
b) Nyhetsbrev fra Ebenezerhjemmet 1/2016 
c) Nyhetsbrev fra Caspari Center, juni 2016 
d) Nyhetsmail fra Jews for Jesus Ungarn 23.07.2016 
e) Nyhetsbrev fra Florin Suicu, Romania, august 2016 
f) Nyhetsbrev fra Fellowship of Christian Students in Israel (FCSI), juli 2016 
g) Nyhetsmail fra Immanuelkirken, 02.06.2016 
h) Nyhetsmail fra Jews for Jesus Russland 19.08.2016 
i) Nyhetsbrev fra Immanuelkirken, august 2016 
j) Nyhetsbrev fra Jews for Jesus Ukraina/Odessa, august 2016 
k) Orientering om nasjonal kulturhelg i Rogaland 16.-18.09.2016 
l) Orientering om nye ansatte/volontører i DNI: 

- Miriam Benedicte Heitmann går fra 01.08.2016 over i 10 % 
prosjektstilling som utviklingskonsulent for DNIs sommerstevne 2017 

- Linda Ekerhovd er fra 15.08.2016 ansatt som ny daglig leder i 
return2sender 

- Følgende volontører har reist, eller er klar for utreise skoleåret 
2016/17: 
David Wootton (Ålesund), Caspari Center 
Ellisiv Masvie (Oslo), Machaseh 
Kristian Vikenes (Oslo). Jerusalem Institute of Justice 
Gerd Elise Rebbestad (Grimstad), Beit Eliahu/DNI Haifa 
Silje Grimstad (Fredrikstad), Au pair for familien Long Tel Aviv 
Marie Landsem (Oslo), Ebenezerhjemmet. Utreise i oktober 
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  Vedtak: 
  Sakene tatt til orientering 
 

 
LS 16.04.07 Halvårsrapport, 1. halvår 2016, Stedlig representant 
 
  Sakspapir: 
  Halvårsrapport fra stedlig representant for perioden januar-juli 2016 
 

Landsstyret merker seg særlig følgende punkt i en innholdsrik og informativ 
rapport: 

- Stillingen som stedlig representant er svært sammensatt og krevende. 
Svært få vil ha kompetanse til å fylle stillingen slik den er definert. 

- Landsstyret ser gjerne at stedlig representant fortsetter i stillingen ut 
over sommeren 2017. Landsstyret ønsker like fullt å vurdere nærmere 
ulike modeller og ansvarsfordeling for DNIs operative ledelse og 
administrasjon av arbeidet i Israel., og vil ta hensyn til dette ved 
rekruttering av nye medarbeidere 

- Spenninger og utfordringer knyttet til helt eller delvis selvstendige 
partnere registreres. Det er viktig for DNI å innarbeide gode rutiner 
som sikrer DNIs juridiske og økonomiske ansvar og myndighet. 

- Det registreres ulike erfaringer med å engasjere eldre volontører og 
støtter tiltak for bedre screening av disse. 

- Landsstyret merker seg noen uklarheter i økonomiforvaltningen, og 
anbefaler derfor at ny revisor oppnevnes. 

 
Vedtak: 
Landsstyret vil uttrykke stor tillit og varm takk til stedlig representant og den 
øvrige staben i Israel for det arbeidet som er utført i perioden. Landsstyret 
erkjenner at arbeidsoppgavene er mangfoldige og krevende, og vil søke gode 
og forsvarlige løsninger på hvordan arbeidet videre skal ledes og 
administreres. 
 
 

LS 16.04.08 Halvårsregnskap, 1. halvår 2016 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med kommentarer til regnskapet 
b) Halvårsregnskap sammenlignet mot regnskapsutviklingen 2012-2016 og 

periodisert budsjett. 
 

Halvårsregnskapet viser et underskudd på kr. 851.074. Dette er likevel 
betydelig bedre enn periodisert budsjett. Årsbudsjettet er vedtatt med 
underskudd på grunn av ekstra store prolongerte kostnader i 2016, samt 
innberetning om store arveinntekter. Det forventes derfor at årsregnskapet vil 
gå i balanse. 
 
Både inntekter og utgifter er rimelig stabile og følger budsjett. Det er noe 
økning i lønns- og misjonskostnader, mens driftskostnader i Norge er redusert 
 
Vedtak: 
Landsstyret tar driftsregnskapet for første halvår 2016, med et underskudd på 
kr. 851.074,-, til etterretning 
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LS 16.04.09 DNIs engasjement i forsoningsarbeidet, jfr. LS 16.03.09 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med oppsummering av prosessen og 
ressursgruppen sine innstillinger 

b) Notat til LS 16.03. fra ressursgruppens leder 
c) E-post fra ressursgruppens sekretær av 20.06.2016 
d) Notat om DNIs historiske og strategiske forankring i forsoningsarbeid, 

datert 01.09.2015 
e) Ressursgruppens innstilling om forsoningsteologi 
f) Ressursgruppens flertallsinnstilling om forsoningsarbeid i praksis 
g) Ressursgruppens mindretallsinnstilling om forsoningsarbeid i praksis  

 
Landsstyret merker seg at det er enighet om forsoningsteologien, men at 
gruppen skiller lag i den praktiske implementeringen og videre strategien for 
DNI i Israel/Midtøsten, delvis begrunnet i det teologiske materialet. 
Ressursgruppens innstillinger er omfattende. Mye verdifullt materiale er 
samlet, men det krever også videre bearbeidelse og systematisering. 
 
I det videre arbeidet vil landsstyret blant annet måtte klargjøre følgende: 

- Formulere en tydelig visjon og begrunnelse for DNIs engasjement og 
involvering i forsoningsarbeid 

- Forankre strategi, aktiviteter og samarbeidsavtaler i overordnet formål 
- Vurdere organisasjonens rolle som støttepartner for den messianske 

bevegelse i forhold til egen teologi og praksis i forsoningsarbeidet: 
Betyr det å være støttepartner å være sekundant til 
majoritetsstandpunkt i den messianske bevegelse, eller betyr det også 
å være kritisk opponent? 

 
Landsstyret ønsker en grundigere behandling og ber administrasjonen 
bearbeide materialet. Ressursgruppens leder og stedlig representant inviteres 
til å delta ved videre behandling i landsstyret. 
 
Vedtak: 
1. Landsstyret takker ressursgruppen for et omfattende arbeid, gode analyser 

og konkrete råd for videre arbeid med DNIs engasjement i 
forsoningsarbeidet.  

2. På bakgrunn av ressursgruppens innstillinger og anbefalinger, finner 
landsstyret det nødvendig å avklare posisjoner, visjoner og målsettinger 
for forsoningsarbeidet blant samarbeidspartnerne, og ber 
generalsekretæren ta initiativ til dette. Landsstyret ser gjerne at det 
arbeides videre med å vurdere nye aktuelle samarbeidspartnere og 
konsepter i forsoningsarbeidet. 

3. Landsstyret vil i løpet av høsten 2016 komme tilbake til saken og fremme 
konkrete forslag til videre strategi. Ressursgruppens leder og stedlig 
representant inviteres i den sammenheng til å presentere gruppens 
innstillinger.  

4. Inngåtte avtaler og planlagte tiltak videreføres inntil landsstyret har fattet 
endelig vedtak. 
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LS 16.04.10 «DNI 2030». Implementering av veivalgsprosjektet, jfr. LM 2016.04 og LS 
16.03.08. 

  Misjonsstrategisk samtale  
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren om strategiprosessen og implementering av 
veivalgsprosjektet 

b) Notat til LS 15.03.08 om DNIs organisasjonsstruktur 
c) Veivalgsrapporten DNI 2030 

 
Følgende synspunkt kom frem i samtalen: 

- Veivalgsrapporten har mange positive innfallsvinkler og forslag til tiltak. 
Det er positivt å satse på yngre målgrupper både i kommunikasjon og 
aktiviteter, men ikke på en slik måte at eldregenerasjonen settes på 
sidelinjen 

- 60+ generasjonen vil fortsatte være en viktig målgruppe og ressurs for 
DNI. Aktive pensjonister bidrar både gjennom bruk av tid, kompetanse 
og givertjeneste 

- DNI bør etablere et seniorutvalg som kan tenke og handle strategisk i 
forhold til egen generasjon 

- Fokus på evangelisering og menighetsbygging verdsettes. Det 
anbefales nærmere kontakt med DAWN-nettverket 

- Materiell og ressurser til bruk for frivillige og eksterne 
grupper/menigheter bør utvikles og gjøres bedre tilgjengelig. Dette 
gjelder både bilder, møteopplegg, programmer og «verktøykasser» 

- Situasjonen i Den norske kirke innebærer både en krise og mulighet. 
DNI kan være et tilfluktssted for dem som kjenner seg hjemløse i 
kirken. 

- Nærmere samarbeid med frimenigheter og forsamlinger knyttet til 
andre organisasjoner er både en utfordring og mulighet. Økonomiske 
forpliktelser og forventninger er ofte bremsekloss. Derfor er det viktig å 
presentere samarbeid/nettverksbygging som gjensidig vinning. 

- Frimenigheter har ofte lagt vekt på givertjeneste og tiende. 10 prosent 
av tienden til «misjon blant jøder» kan derfor lettere få aksept blant 
slike grupper. 

 
Vedtak: 
Landsstyret har drøftet DNIs veivalgsstrategi på bakgrunn av styringsgruppens 
innstilling og landsmøtets innspill, og vil be administrasjonen utarbeide en plan 
for videre implementering av strategi og tiltak i henhold til landsstyrets 
merknader og prioriteringer. 
 
 

LS 16.04.11 Evaluering, Landsmøtet 2016 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med administrasjonens vurdering av 
landsmøtet generelt og forhandlingsmøtet spesielt 

b) Oppsummering av deltakernes evaluering 
c) Muntlig gjengivelse av lokalkomiteens evaluering 

 
Landsstyret ønsker økonomisk oversikt over kostnader og inntekter i 
forbindelse med landsmøte og sommerstevne. Det erkjennes likevel at 
arrangementet er svært ressurskrevende og kostbart. Leie av lokaler er blitt 
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svært dyrt, og det er ikke lenger mulig å finansiere slike stevner alene 
gjennom deltakeravgift. 
 
Selv om sommerstevne-/landsmøte kan sees som en viktig investering og 
inspirasjon for våre medlemmer og givere, bør det likevel vurderes å redusere 
tidsrammen noe, evt. gi mulighet for fritidstilbud før og/eller etter stevnet. 
 
Antall deltakere og ledere som får subsidiert og dekket opphold bør også 
vurderes, både når det gjelder gjester, ansatte og deres familier. Dette 
spørsmålet må eventuelt behandles i lønns- og personalutvalget før endelig 
vedtak. 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret har evaluert landsmøtet 2016, og vil be administrasjonen 
merke seg landsstyrets synspunkt i forberedelsen av kommende 
landsmøter. 

2. Landsstyret vil be administrasjonen fremme forslag om lokalisering av 
landsmøte 2018 til behandling i neste møte. 

 
 

LS 16.04.12 Lønns- og personalutvalg. Oppnevning av medlemmer. 
 
  Sakspapir: 

a) Forslag fra generalsekretæren 
b) Retningslinjer for lønns- og personalutvalget 

 
Vedtak: 
Landsstyret gjenoppnevner Bjørn Theodor Hesselberg og Oddfrid Morken som 
arbeidsgivers medlemmer i lønns- og personalutvalget for perioden 2016-
2018. Svein Granerud oppnevnes som varamedlem. 

 
LS 16.04.13 Hjelp Jødene Hjem. Oppnevning av medlemmer til representantskapet 
 
  Sakspapir: 

a) Forslag fra generalsekretæren 
b) Statutter Hjelp Jødene Hjem 

 
  Vedtak: 

 Landsstyret gjenoppnevner generalsekretæren og Randi Holm Myking som 
medlemmer til Hjelp Jødene Hjems representantskap for perioden 2016-2018. 
Anne Margrethe Lund oppnevnes som vararepresentant. 

 
 
LS 16.04.14 Lønns- og arbeidsvilkår, assisterende generalsekretær, jfr. LS 16.03.10 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren om ansettelsesprosessen 
b) Kallsbrev, datert 17.06.2016 
c) Ansettelseskontrakt 
d) Stillingsbeskrivelse 
e) Konfidensielt notat vedr. lønns- og ansettelsesvilkår 

 



 

8 
 

Vegard Soltveit er kalt, og har bekreftet ansettelsen som assisterende 
generalsekretær i DNI, med tiltredelse 15.08.2016. Soltveit vil i en 
overgangsfase frem til 31.10.2016 være ansatt i 60% stiling. Etter samtale er 
det oppnådd enighet om lønnsnivå og gitt tilbud om kompetanseheving 

 
Vedtak: 
Landsstyret bekrefter ansettelsen av Vegard Soltveit som assisterende 
generalsekretær, og ber generalsekretæren følge opp inngått avtale.  

 
 
LS 16.04.15 Landsstyrets møteplan 2016/17, jfr. LS 16.02.16 og 16.03.13 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
b) Notat til LS 16.03.13 vedr. tilbud om å delta på LCJEs Europakonferanse  
 
Det blir ikke arrangert separat studietur for landsstyret i 2016/17. Landsstyrets 
medlemmer er imidlertid velkommen til å delta til selvkost på ambassadørtur til 
Israel 28.01.-05.02.2017. Tilbud om deltakelse på LCJE-konferanse 
opprettholdes 

 
  Vedtak: 
   

1. Landsstyret fastholder tidligere vedtak (LS 16.02.16) vedr. møteplan for 
høsten 2016 

2. Landsstyret fastsetter følgende møteplan for våren 2017: 
• LS 17.01. Fredag 27.01. kl. 09.00-14.30. Oslo 
• LS 17.02.Torsdag 16.03. kl. 18.00 - Fredag 17.03. kl. 17.00. 

Trondheim. Felles møte med kretsstyret i Trøndelag torsdag kveld 
• LS 17.03.Tirsdag 2. mai kl. 10.00-18.00. Bergen 

3. Det arrangeres ikke separat studietur for landsstyret våren 2017. 
Landsstyrets medlemmer inviteres i stedet til å delta på 
Lausannebevegelsens Europakonferanse i Berlin 14.-18. august 2017. 

 
   
LS 16.04.16 Byggeprosjekt Ebenezerhjemmet. Ny sykehjemsavdeling 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren 
b) E-post korrespondanse med fra Johnny Khoury av 26.08.2016 vedr. 

utbyggingsplaner, styrebehandling og finansiering 
c) E-post fra styreleder for Ebenezerhjemmet av 26.08.2016 med respons 
d) Oppdatert informasjon om byggeplaner og kostnadsoverslag 26.08.2016 
e) Brev fra lege Faith Goldberg av24.08.2016 
f) Powerpoint presentasjon av byggeprosjektet, beregnet for givergrupper 
g) Kostnadskalkyle (hebraisk) 

 
Utbygging av ny sykehjemsavdeling er estimert til € 5 millioner (NIS 23 mill).  
Det forventes at driften per beboer vil dekkes inn gjennom statlig tilskudd. 
 
Potensielle donorer avventer positivt styrevedtak i Ebenezerhjemmets styre for 
å starte innsamlingsarbeidet. Så langt er det ikke gitt noen garantier. Det 
haster også med å få levert søknad om byggetillatelse.  
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Landsstyret mener det er grunn til å vurdere om en så stor investering er 
formålstjenlig og fornuftig både i forhold til DNIs visjon og Ebenezerhjemmets 
formål og strategi 
 
Landsstyret peker videre på at juridiske og økonomiske ansvarsforhold må 
klargjøres før endelig vedtak fattes. 
 
Vedtak: 
Generalsekretæren bes ta landsstyrets merknader og råd med seg i den 
videre beslutningsprosessen vedrørende utbygging av Ebenezerhjemmet. 
Landsstyret vil komme tilbake til saken. 

 
 
LS 16.04.17 Fullmakt i arvesaker 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra administrasjonsleder. 
 

Administrasjonsleder er gitt fullmakt til å opptre på organisasjonens vegne i 
arvesaker. Fullmakten er imidlertid fra 2010, og det er derfor gitt melding om at 
den kan være foreldet. 

 
  Vedtak: 

Landsstyret gir administrasjonsleder Torstein Bryne, født 10.08.1957, 
fullmakt til å opptre på Den Norske Israelsmisjons (DNIs) vegne i 
arvesaker hvor DNI er tilgodesett. Fullmakten innebærer rett til innenfor 
de til enhver tid gjeldende retningslinjer i DNI å foreta alle nødvendige 
skritt vedrørende booppgjøret på DNIs vegne, herunder å undertegne 
“Erklæring om privat skifte av dødsbo” som bl.a. innebærer at DNI påtar 
seg fullt og solidarisk ansvar for avdødes forpliktelser, samt signere ved 
salg av eiendom. Fullmakten innbefatter også transport av denne 
fullmakt til testamentsfullbyrder, bortsett fra at testamentsfullbyrder ikke 
kan få rett til videre transport av fullmakten. 

 


