
PROTOKOLL  

LS 16.06 
 
 

DNIs hovedkontor (Konferanserommet), Holbergs plass 4, Oslo 
Mandag 12. desember kl. 10 - 18 

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

Randi Holm Myking, Paul Odland (ansattes representant) og Paul Eknes 
(1.varamedlem) 

 
Fra adm.:  Gen.sekr. Rolf Gunnar Heitmann og Ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit 
  Adm.leder Torstein Bryne deltok ved behandlingen av sakene 04 a) og 13. 

Markeds- og kommunikasjonsleder Frode Nordahl deltok ved behandlingen av 
sak 14. 
Daglig leder i return2sender Linda Ekerhovd deltok ved behandlingen av sak 
15. 

 
Forfall:  Anne Margrethe Lund 
 

. 
 

Åpningsandakt ved Bjørn Lauritzen (Rom. 8,28) 
 

 
Dagsorden: 
 
LS 16.06.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 16.06.02. Godkjenning av protokoll, LS 16.05. 
LS 16.06.03. Referatsaker 
LS 16.06.04. Aktuelle orienteringer 
LS 16.06.05. DNIs engasjement i forsoningsarbeidet, jfr. LS 16.04.09 og 16.05.05  
LS 16.06.06. Eierskap og utbyggingsplaner, Ebenezerhjemmet, jfr. LS 16.05.06 
LS 16.06.07. Ombygging og kafé, Immanuelkirken, jfr. LS 16.06.03 d) (IM 16.02.08) 
LS 16.06.08. Bemanningsbehov og personalstrategi Israel, jfr. LS 16.04.07 og 16.05.08 
LS 16.06.09. DNIs profil og organisasjonsnavn, jfr. LM 2016.04 
LS 16.06.10. Landsmøte 2018. Tid og sted. Jfr. LS 16.05.10 
LS 16.06.11. Rådsmøtet 2017. Program, jfr. LS 16.05.11 
LS 16.06.12. Reformasjonsjubileet 2017, jfr. LS 16.05.13 
LS 16.06.13. Budsjett 2017, jfr. LS 16.05.04 
LS 16.06.14. DNIs posisjonsstrategi 
LS 16.06.15. Strategi og handlingsplan, return2sender 
LS 16.06.16. Samordning av nasjonale arrangement (Sommerstevne, rådsmøte og 

arbeidermøte) 
LS 16.06.17. Reviderte retningslinjer, lønns- og personalutvalget 
LS 16.06.18. Anvendelse av økonomisk overskudd 2016 
 
 

 
 



LS 16.06.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkallingen godkjent uten merknader 
  Dagsorden godkjent med følgende tillegg: 
  LS 16.06.18. Anvendelse av økonomisk overskudd 2016 
 
 
LS 16.06.02. Godkjenning av protokoll, LS 16.05. 
 

Vedtak:   
Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 

  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 16.06.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport for perioden november-desember 2016, med 
særlig fokus på styremøter og partnermøte i Israel. Det vises til særskilte 
referat fra styremøtene. 

b) Rapport fra assisterende generalsekretær for perioden oktober-november 
2016. De spørsmål som reises i rapporten avklares med 
generalsekretæren. 

c) Protokoll, styremøte Ebenezerhjemmet 30.10.2016. Det er fattet vedtak 
om renovering og utbygging av hjemmet med en kostnadskalkyle på NIS 
25 mill. Finansieringsplan skal utarbeides 

d) Protokoll, styremøte Caspari Center (CCIB 16.03) 01.-02.11.2016 
e) Protokoll, Immanuel Ministries (IM 16.02) 09.11.2016. 
f) Referat, kretsstyremøter Bergen krets 07.06. og 13.09.2016 
g) Referat, kretsstyremøte Trøndelag krets 01.12.2016 
h) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland krets 22.11.2016 
i) Referat, kretsstyremøter Stavanger krets 18.10. og 22.11.2016 
j) Protokoll, Lønns- og personalutvalget (LPU 16.02.) 01.12.2016 
 
Vedtak: 
Referatene tatt til etterretning  

   
 
LS 16.06.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Resultatregnskap for DNIs hovedkasse per 31.10.2016 
Perioderegnskapet viser et underskudd på kr. 729.243. Dette er noe 
svakere enn periodisert budsjett når en ser bort fra testamentariske gaver. 
- Det er en økning på 2 % i personlige gaver i forhold til tilsvarende 

periode 2015. Totale inntekter øker med 6%, noe som primært skyldes 
økning i testamentariske gaver. 

- Misjonskostnadene øker med 11 %. Det skyldes primært økning i 
personalkostnader knyttet til nye ansettelser og flytteutgifter. 

- Personalkostnadene i Norge øker med 7 %. Det skyldes at Bradley 
Long var ansatt ved hovedkontoret første halvår i påvente av utreise. 

- Driftskostnadene ligger på 2015 nivå, til tross for ekstra kostnader i 
forbindelse med landsmøtet og veivalgsprosjektet «DNI 2030» 

b) Brev fra gen.sekr. til Nord-Hålogaland bispedømmeråd av 25.11.2016 
vedr. kriterier for utlysning og ansettelse i samarbeidsstillinger 

c) Nyhetsmail fra Machaseh 30.11.2016 



d) Forbønnsemne fra Ebenezerhjemmet/Beit Eliahu 06.12.2016 
e) På grunn av store arveinntekter i november (ca kr. 3,5 mill.), er det overført 

og opprettet et fond i Israel på kr. 500.000 til anvendelse i særskilte 
krisesituasjoner. Opprettelsen av fondet er i samsvar med tidligere vedtak i 
landsstyret. Der videre overført NIS 68.458 (ca. kr. 150.000 til lovpålagt 
pensjonsfond for lokale medarbeidere 

f) Tariffavtale for perioden 2017-2018, vedtatt i LPU 01.12.2016 
g) Kommunalt gravearbeid i Stavanger, har ført til en større vann- og 

kloakkskade på DNIs eiendom. Dugnadsinnsats er iverksatt for å klarlegge 
skadeomfanget og redde inventar. Det er foretatt takst, og 
forsikringsselskapet vil utbetale et kontantbeløp i henhold til takst. Videre 
bruk av eiendommen / huset vil bli vurdert før utbedringsplaner iverksettes 

h) Det er ansatt ny administrator og leder for «Open Church» i Tel Aviv, Dan 
Herman (32). Stillingen er delt mellom DNI og Immanuel Ministries  

 
Vedtak: 
Sakene tatt til orientering  

 
 
LS 16.06.05. DNIs engasjement i forsoningsarbeidet, jfr. LS 16.04.09 og 16.05.05  
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med rapport fra møte med Musalaha 
b) E-post fra Stedl.repr. av 01.12.2016 med kommentarer og informasjon om 

aktuelle samarbeidspartnere     
 
Landsstyret vil bruke rapportene fra ressursgruppa i sitt videre arbeid med 
forsoningsarbeid og de prioriteringer landsstyret vil foreta, men vil ikke be 
administrasjonen bruke ressurser på å utarbeide noen offentlig uttalelse eller 
erklæring. 
 
Til tross for administrative og organisatoriske utfordringer, er prosjektleder for 
BridgeBuilder optimistisk til at programmet kan gjennomføres i 2017/18, med 
første del i Norge sommeren 2017. Arbeidsgruppe er oppnevnt og første 
planleggingsmøte avholdt. Karin Riska har hatt møte med sentrale 
medarbeidere i Stavanger krets vedr. sommeropplegget. 
 
Vedtak: 
Landsstyret gir sin tilslutning til at BridgeBuilders søkes gjennomført i 2017/18 
med nåværende samarbeidspartnere. Samtidig ber landsstyret om at 
return2sender i samarbeid med administrasjonen fremmer forslag til 
alternative prosjekter og programmer for forsoningsarbeid mellom messianske 
jøder og arabiske/palestinske kristne 

 
 
LS 16.06.06. Eierskap og utbyggingsplaner, Ebenezerhjemmet, jfr. LS 16.05.06 og 

16.06.03 c) 
 

Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. med oppsummering og vedtak fra styremøte i   

Ebenezerhjemmet. 
b) Notat fra gen.sekr. til styret for Ebenezerhjemmet vedr. «Authority, 

resonsibility and strategy» 
 



 
 

Vedtak: 
1. Landsstyret støtter de vurderinger som er gjort i forbindelse med bygge- 

og utvidelsesplaner ved Ebenezerhjemmet, og gir sin tilslutning til vedtak i 
Ebenezerhjemmets styre, EH 16.02.03 

2. Landsstyret ser ikke mulighet til å bidra vesentlig økonomisk til prosjektet 
ut over det årlige driftstilskuddet, men vil benytte egne informasjonskanaler 
og eget kontaktnett til å promotere prosjektet. 

3. Ansvarsforhold, forpliktelser og gjensidige forventninger må være avklart 
og formidles tydelig. 

 
 

 
LS 16.06.07. Ombygging og kafé, Immanuelkirken, jfr. LS 16.06.03 d) (IM 16.02.08) 
 

Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. med orientering om vedtak i styret for Immanuel 

Ministries (IM 16.02.08) 
c) Utredning vedr. kafévirksomhet fra Andreas Johansson og John S. 

Woodhead, datert 14.10.2016 
d) Rapport fra Stedl.repr. (NCMI) til styret for IM 
 
Styret for Immanuel Ministries vil gå videre med planer om kafédrift / 
kaffeservering i kirkens bakgård, men da på ikke-kommersielt grunnlag. En 
komité er nedsatt for å sette opp fremdrifts- og finansieringsplan, samt 
klargjøre juridiske forhold og konsultere arkitekt og entreprenør 

   
Vedtak: 
 Landsstyret gir sin tilslutning til planene om kafédrift og ombygging av 
Immanuelkirkens kjøkken og toalettavdeling i henhold til de kriterier som er 
fastlagt i notat fra Stedlig representant og vedtak i styret for Immanuel 
Ministries. IM 16.02.08 

 
LS 16.06.08. Bemanningsbehov og personalstrategi Israel, jfr. LS 16.04.07 og 16.05.08 
 
  Sakspapir: 
 

a) Konfidensielt notat fra gen.sekr. med forslag til bemanningsstruktur 
b) Konfidensiell e-post fra Stedl.repr. av 05.12.2016 
c) Konfidensiell e-post fra John S. Woodhead av 05.12.2016 

 
Landsstyret registrerer at staben i Israel blir stadig mer interkonfesjonell. Det 
er viktig for styret at ansatte medarbeidere er lojale mot DNIs teologi og 
verdigrunnlag og ivaretar en evangelikal profil. 
 
Landsstyret ber administrasjonen vurdere alternativ ledelsesstruktur og 
ansettelse på åremål i enkelte stillinger. 

     
Vedtak: 
Landsstyret har vurdert personalsituasjonen i Israel, og gir generalsekretæren 
fullmakt til å foreta ansettelser og utarbeide stillingsbeskrivelser i henhold til 
fremlagt plan og landsstyrets merknader  
 



 
 
LS 16.06.09. DNIs profil og organisasjonsnavn, jfr. LM 2016.04 
 
  Sakspapir: 
 

a) Notat fra gen.sekr. med henvisning til veivalgsdokumentets § 5.2 
b) Forslag på nytt organisasjonsnavn, fremmet av Anne Margrethe Lund 

 
Landsstyret ser ikke at endring av navn på DNIs hovedorgan, Misjonsblad for 
Israel (Jfr. LS 16.05.12), må falle sammen eller korrespondere med 
navneendring på organisasjonen. 

 
Vedtak: 
 Landsstyret har merket seg behovet for endring av organisasjonsnavn og de 
vurderinger og forslag som i den sammenheng er fremsatt, og vil komme 
tilbake til saken ved en senere anledning.  

 
 
LS 16.06.10. Landsmøte 2018. Tid og sted. Jfr. LS 16.05.10 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 
 

Landsstyret ser ingen nødvendig konflikt mellom lokalisering av landsmøtet 
2018 og organisasjonens 175 års jubileum året etter. Jubileet kan markeres på 
ulike måter, ulike steder og til ulike tider. Det kan være viktig å tenke kreativt 
og lokalt mer enn stort og nasjonalt. 

 
  Vedtak: 

1. Landsmøtet 2018 legges til Østlandsregionen 27. juni – 1. juli. 
Administrasjonen gis fullmakt til å finne velegnet sted og inngå avtaler  

2. Landsstyret ber administrasjonen utarbeide planer for DNIs 175 års 
jubileum i 2019 og presentere disse for landsstyret.  

 
 
LS 16.06.11. Rådsmøtet 2017. Program, jfr. LS 16.05.11 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra gen.sekr. med forslag til program 
 

Landsstyret ser gjerne at representanter for kretsene inviteres til å gi respons 
på de to hovedtemaene, etter samme mønster som landsmøtet 2016.  

  
Administrasjonens forslag til posisjonsstrategi kan evt. vedlegges innkalling
  
Administrasjonen gis fullmakt til å velge hovedtema innenfor de alternativer 
som er foreslått.  
 
Vedtak: 
 Landsstyret vedtar program for Rådsmøtet 2017 i samsvar med 
administrasjonens forslag 
 



 
LS 16.06.12. Reformasjonsjubileet 2017, jfr. LS 16.05.13 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra gen.sekr. med forslag til tiltak 
 

Forslag til uttalelse om «Luther og Jødene» er ikke utarbeidet, grunnet 
administrasjonens kapasitet. Det arbeides med å få ferdigstilt en uttalelse til 
vurdering blant landsstyrets medlemmer før neste møte. 

 
Vedtak: 
 Landsstyret gir sin tilslutning til administrasjonens planer for markering av 
reformasjonsjubileet 2017 

 
 
LS 16.06.13. Budsjett 2017, jfr. LS 16.05.04 
 
  Sakspapir: 
 

a) Notat fra gen.sekr. med informasjon om vedtak, aktiviteter og disposisjoner 
som danner forutsetning for budsjettet, samt forslag til noen mulige 
salderingstiltak 

b) Administrasjonens forslag til hovedbudsjett 2017, sammenlignet med 
budsjett 2015/2016 og regnskapsutviklingen 2014-2016 

 
Administrasjonen presenterte et budsjettforslag med underskudd på kr. 
2.337.916. Det er budsjettert med kr. 2,5 mill. i testamentariske gaver. 
Adm.leder opplyste at det er gitt melding om arv på ca 3 mill. til utbetaling ved 
årsskiftet 2016/17 
 
Landsstyret ser behov for betydelige omstillinger for å sikre forsvarlig og 
forutsigbar drift. Styret mener en må være forsiktig med å bruke 
testamentariske gaver som en salderingspost og fristelse til å unngå 
omlegging.  
 
Følgende endringer i forhold til 2016 er lagt inn i budsjettet: 
 

- Oppsigelse av leieavtaler (Kontor for R2S Oslo, Lager for 
misjonsbutikken Tabita Kristiansand og bruktbutikken Mamilla 
Frekhaug) 

- Mer bruk/kjøp av eksterne tjenester, særlig IT 
- Nivået for overføringer til programmer og samarbeidspartnere i 

utlandet opprettholdes 
- John S. Woodhead tilbys fast stilling samtidig som det rekrutteres ny 

Stedlig representant eller administrator. 
- Lønnsmidler til vakante stillinger er medregnet 
- Ambassadørkurs i Israel og to turnéer med israelske gjester 
- Fortsatt svak krone. Vekslingskurs i budsjettet: NIS 1 = Nkr. 2,2 

 
Følgende synspunkt kom frem i samtalen: 

 
- Det bør brukes mer ressurser på å skaffe organisasjonen inntekter 
- Giverrekruttering må være satsingsområde, samtidig som dette også 

er et presset «marked» 



- Det må satses mer på givertjeneste i og involvering av 28+ 
generasjonen, samtidig som vi tar vare på eldre givere 

- Anvendbare og enkle elektroniske løsninger for gaver må prioriteres, 
blant annet flere mobile betalingsterminaler  

- Samarbeidsavtaler og økonomisk støtte til programmer og institusjoner 
i Israel må gjennomgås og vurderes 

- Det bør utredes om det er mer lønnsomt å eie kontorlokaler enn å leie, 
evt. eierskap i kombinasjon med utleie/fremleie 

- Det bør arrangeres et felles seminar mellom landsstyret og 
hovedkontorets ledergruppe for å se nærmere på konsekvenser av 
omstillinger og vurdere nye inntektskilder.   

 
Vedtak: 

1. Landsstyret vedtar foreløpig budsjett for 2017 i samsvar med 
administrasjonens forslag. 

2. Landsstyret ber administrasjonen utarbeide nærmere konsekvensanalyse 
av de forslag til salderingsposter og investeringsbehov som foreligger 

3. Neste landsstyremøte (LS 17.01.) vil ha seminarpreg med hovedvekt på 
DNIs inntektsgrunnlag og øvrige tiltak som bidrar til å skape bedre balanse 
i DNIs økonomi. Seminaret arrangeres sammen med hovedkontorets 
ledergruppe.  

4. Landsstyret vil følge den økonomiske utvikling nøye, og vurdere revisjon 
av budsjettet i løpet av 2017. 

 
 
LS 16.06.14. DNIs posisjonsstrategi 
 
  Sakspapir: 
 

a) Gen.sekr.s forslag til vedtak 
b) Forslag til posisjonsstrategi – informasjon, profilering og innsamling 2016-

2020, utarbeidet av markeds- og kommunikasjonsleder 
 

Overordnet mål er å skape engasjement for DNIs arbeid og utløse midler. 
Det forutsetter gode verktøy og rett kompetanse, medlems- og giverpleie, 
særskilt satsing mot valgte målgrupper og konsentrasjoner 
 
Landsstyret peker særlig på følgende konsekvenser: 

- Mer fokus på programområder enn organisasjon 
- Handlingsorienterte årsplaner med klare mål bør utarbeides 
- Konkrete suksesskriterier bør defineres 
- Må rekruttere både unge og eldre givere.  
- Nye givere og kontakter må ledes videre inn i organisasjonen: Fra 

emosjonell og spontan relasjon ( første kontakt) til rasjonell og varig 
relasjon. 

 
Vedtak: 

1. Landsstyret har drøftet markeds- og kommunikasjonsleders forslag til          
posisjonsstrategi, og gir sin tilslutning til hovedpunktene og retningen i 
dokumentet. 

2. Landsstyret vil vektlegge dokumentets forslag og konklusjoner i det videre 
arbeidet med strategi og implementering av veivalgsprosjektet «DNI 2030» 



 

 

LS 16.06.15. Strategi og handlingsplan, return2sender 

Sakspapir: 

a) Gen.sekr.s forslag til vedtak 
b) Referat fra møtet i landsrådet 25.11.2016, med blant annet drøfting av 

strategi og satsingsområder 
c) Daglig leders rapport til landsrådet (LR 16.04.07) med oversikt over 

aktiviteter i perioden oktober-november 

R2S ønsker å være et nettverk blant kristen ungdom med kompetanse og god 
informasjon som kjennetegn.  
Medlemsverving (bl.a. for å oppfylle kriterier for statsstøtte) skal ikke være et 
hovedfokus, men mer et resultat av arbeidet. 

Utrustning og opplæring av frivillige som kan representere og presentere R2S 
sitt arbeid vil bli vektlagt. 

R2S har primært nedslag i aldersgruppen 20+. Økning i aldersgrensen for 
medlemskap (f.eks. til 35 år) bør vurderes 

Det satses på kontakt med, og undervisning på folkehøyskoler og kristne 
videregående skoler. Misjonsprosjekt tilrettelagt for skoler vil bli utarbeidet 

 
  Vedtak: 

 Landsstyret anerkjenner og gir sin støtte til de planer og mål landsrådet i 
return2sender har fastsatt. I lys av veivalgsprosjektet «DNI 2030» ser 
landsstyret gjerne at det arbeides videre med en større integrering av R2S sitt 
arbeid i organisasjonens øvrige virksomhet, særlig med tanke på hvordan R2S 
sin målgruppe skal bevare organisasjonstilknytning til DNI når de ikke lenger 
kan være medlemmer i R2S 

 
 
LS 16.06.16. Samordning av nasjonale arrangement (Sommerstevne, rådsmøte og 

arbeidermøte) 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra gen.sekr. med vurdering av, og forslag til samordning 
 
  Vedtak: 

1. Arbeidermøtet 2017 legges i tilknytning til sommerstevnet. Deler av 
arbeidermøtet kombineres med ambassadørsamling/-kurs  

2. Rådsmøtet 2019 legges i forkant av sommerstevnet 
 
 
LS 16.06.17. Reviderte retningslinjer, lønns- og personalutvalget, jfr LS 07.07.13 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med henvisning til vedtak i LPU 16.02.05 



b) Gjeldende retningslinjer for LPU av 01.11.2007 (LS 07.07.13)   
 

Vedtak: 
Landsstyret vedtar nye retningslinjer for lønns- og personalutvalget (LPU) i 
samsvar med utvalgets innstilling  

 
 
LS 16.06.18. Anvendelse av økonomisk overskudd 2016 
 
  Sakspapir: 

Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 
 
 Store arveinntekter vil trolig medføre betydelig overskudd i årsregnskapet 

2016. Det er en fordel at vedtak om disponering av overskudd, blant annet 
ekstra bevilgninger og plasseringer, fattes før årsskiftet og slik inkluderes i 
årsregnskapet. 

 
  Vedtak: 

1. Dersom det økonomiske resultatet for 2016 tilsier det, ber landsstyret 
administrasjonen sikre en likvid reserve på kr. 1 million ved inngangen til 
2017, samt sikre at inntektsmålet på testamentariske gaver for 2017 blir 
nådd gjennom særskilt avsetning av arveinntekter 2016. 

2. Eventuelt overskudd ut over dette anvendes til nedbetaling av gjeld i Israel 


