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PROTOKOLL  

LS 17.02 
 
 

Birgittaklosteret, Trondheim 
Ingeborg Ofstads veg 1, 7091 Tiller 

torsdag 16. mars kl. 18.00 – fredag 17. mars kl. 17.00 
 
 

 
Til stede:  Bjørn Theodor Hesselberg (fredag), Svein Granerud, Bjørn Lauritzen, Svein 

Lilleaasen, Anne Margrethe Lund, 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 
  Begge fratrådte ved behandlingen av sak 11 
 
  Første dag var satt av til middag og samtaler med kretsstyret i Trøndelag krets 
  8 representanter fra kretsstyret / kretsen møtte 
 
 
Svein Granerud åpnet møtet med andakt / refleksjoner rundt fastetidens hovedtema: «Se vi 
går opp til Jerusalem» 
 
Randi Holm Myking åpnet møtets andre dag: Rom. 10,9 ff 

 
 
Dagsorden: 
 
LS 17.02.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 17.02.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.02 
LS 17.02.03. Referatsaker 
LS 17.02.04. Aktuelle orienteringer 
LS 17.02.05. Arbeidet i Israel. Oppfølging av halvårsrapport, stedlig representant,  

jfr. LS17.01.03 i)  
LS 17.02.06. «Vekke til ansvar». Instrumentelle mål og handlingsplan 2017,  
  jfr. LS 17.01.10 
LS 17.02.07. Leieavtale mellom Christian & Missionary Alliance og Caspari Center  
LS 17.02.08. Årsregnskap og balanserapport 2016 for DNIs fond og legater 
LS 17.02.09. Landsmøtet 2018, jfr. LS 16.06.10 
LS 17.02.10. Retningslinjer for reisegodtgjørelse for DNI-ambassadører / frivillige 
LS 17.02.11. Lønns- og arbeidsvilkår, generalsekretæren 
LS 17.02.12. Landsstyrets møteplan høsten 2017 / våren 2018 
LS 17.02.13. Oppnevning av styremedlemmer, Nordbøs legat 
LS 17.02.14. Innmelding i FIRM 
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LS 17.02.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling godkjent uten merknader 
  Dagsorden godkjent med følgende tillegg: 
  LS 17.02.13. Oppnevning av styremedlemmer, Nordbøs legat 

LS 17.02.14. Innmelding i FIRM 
 
 
LS 17.02.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.02 
 
  Vedtak: 

Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 
  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 17.02.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport, februar 2017, med rapport fra gjennomført 
ambassadørkurs i Israel. Flere av kursdeltakerne har i ettertid vært aktive i 
møtevirksomhet. Ass.gen.sekr. har utarbeidet ressursmateriell til bruk i 
informasjons- og promoteringsarbeid. 
 

b) Referat, styremøte Caspari Center (CC IB 17.01) 15.02.2017, DNIs 
stedlige representant inviteres til å delta i styremøtene som observatør 

 
c) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland krets 31.01.2017 

 
d) Referat, kretsstyremøte Stavanger krets 23.02.2017 

 
e) Referat, kretsstyremøte Trøndelag krets 07.02.2017 

 
f) Referat, styremøte Hjelp Jødene Hjem 06.02.2017 

 
g) Referat, kretsstyremøte Østfold krets 08.03.2017 

 
h) Referat, krinsstyremøte Sogn og Fjordane krins 13.03.2017 

Kretsstyret har drøftet kretsstrukturen, og foreslår at kretssammenslåing 
med Bergen krets vurderes. Landsstyret vil komme nærmere tilbake til 
organisasjons- og bemanningsstruktur i sitt neste møte. 

 
  Vedtak: 
  Referatene tatt til etterretning 
 

 
 
LS 17.02.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Nyhetsbrev fra Machaseh, mars 2017 
b) Nyhetsbrev fra Florin Suciu, Romania, mars 2017 
c) Informasjonsbrev fra IEF Skottland vedr. trepartsavtale med DNI og John 

Sode-Woodhead 
d) Orientering fra gen.sekr. til Mellomkirkelig Råd 07.03.2017 vedr. kriterier 

for ansettelse av misjonsrådgivere 
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e) Invitasjon og program til LCJE-konferanse i Berlin 14.-17.08.2017. Noen 
av landsstyrets medlemmer vil delta på konferansen i henhold til tidligere 
fastsatte kriterier, jfr. LS 16.04.15 

f) Oppdatering på vervekampanje for Først. Per 10.03. er det vervet 90 nye 
abonnenter. Målsetting innen 01.05 er 500. Statusrapport sendes ukentlig 
til kretsene, der mål og resultat for hver krets angis. 

g) DNI Nytt. Informasjon til medlemmer og faste givere med blant annet 
informasjon om endringer i staben: 
- Miriam Skagestad er ansatt som ny informasjons- og innsamlingsleder. 
Hun tiltrådte stillingen 1. mars, og erstatter Frode Nordahl 
- Kristoffer Eknes begynner som R2S-medarbeider 1. mai (deltidsstilling). 
Han erstatter Hanne Margrethe Seljebotn 
- Tor Arne Grimstad er ansatt som ny administrativ leder for DNIs arbeid i 
Israel fra 1. september. Han vil overta stedlig representants administrative 
funksjoner og personalansvar. 
- Dan Herman er ansatt som administrasjonssekretær i Tel Aviv etter Eti 
Zadok. Han vil også overta lederansvaret for «Open Church» etter Juan 
Onasiss, som nå er flyttet inn på Ebenezerhjemmet. 

h) Det er etablert nærmere kontakt med flere nye forsamlinger, knyttet til 
andre organisasjoner, bla. NLM Bodø, NLM Lillehammer, Emblem Imf og 
Hamar frikirke. Nesttun Indremisjon har bevilget kr. 50.000 til 
Ebenezerhjemmet.  
 

  Vedtak: 
  Sakene tatt til orientering 
   
 
LS 17.02.05. Arbeidet i Israel. Oppfølging av halvårsrapport, stedlig representant,  

jfr. LS17.01.03 i) 
 
Sakspapir: 
a) Notat fra generalsekretæren med spørsmål og problemstillinger knyttet til 

stedlig representants rapport 
b) Halvårsrapport fra stedlig representant, 2. halvår 2016 

 
Bygninger og investeringer: 
- LS bekrefter tidligere vedtak vedr. utbygging av Ebenezerhjemmet, jfr. LS 

16.06.06.: Prosjektet må være kvalitetssikret, inkl. finansieringsplan, før 
iverksettelse. DNI har ingen reserver eller fonds tilgjengelig, og kan derfor 
ikke inngå bindende forpliktelser i prosjektet.  DNI vil legge til rette for at 
norske misjonsvenner kan bidra med gaver til prosjektet. Særskilte 
innsamlingstiltak vil bli vurdert i tilknytning til handlingsplaner og budsjett. 

- Påbygg av Beit Eliahu senter vil ikke ha første prioritet. Evt. påbygg må 
finansieres ved at brukere og leietakere betaler reell husleie. Det må 
arbeides videre med bruksområder og behov. 

- Leie eller kjøp av eiendom i Galilea (nær de bibelske stedene) vil være 
mer relevant for bibelkurs og undervisning. Ny lokalisering bør også 
drøftes med Caspari Center og potensielle investorer 

 
Kriterier for samarbeid: 
- Det er ulike nivåer for samarbeid / partnerskap og gjensidighet. Kriterier 

bør tydeliggjøres i skrevne avtaler 
- Det bør føres videre samtaler med Beit Eliahu menigheten med tanke på 

teologisk avklaring og basis for samarbeidet 
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Personell og kompetanse: 
- DNI har god breddekompetanse, men spisskompetanse er fordelt på for 

få. 
- Det bør etableres en mentor-tjeneste for nye medarbeidere, og tidligere 

medarbeidere bør i større grad utfordres til å dele kompetanse. Caspari 
Center bør også utfordres til å legge til rette kompetansehevningskurs for 
misjonærer og arbeidere i Israel.  

 
Forsoningsarbeidet: 
- BridgeBuilders 2017/18 gjennomføres, men hele programmet skal deretter 

evalueres. 
- DNI bør engasjere seg i prosjekter som gir ringvirkninger og har bærekraft. 

Nye samarbeidspartnere bør i så måte vurderes. Vesentlig utvidelse av 
engasjement i forsoningsarbeidet på bekostning av andre innsatsområder 
er lite aktuelt. 

 
Relasjonsbygging: 
- Nærmere samarbeid med Studentlagsbevegelsen i Israel (FCSI) bør 

prioriteres.  
- Kvalitet og innhold i relasjonene er viktigere enn antall møtepunkt og 

avtaler 
- Caspari Center bør være en integrert del av DNIs satsing   

 
Vedtak:  
Landsstyret ber administrasjonen følge opp de synspunkt som fremkom i 
samtalen, og inkorporere landsstyrets prioriteringer i konkrete handlingsplaner 
 
  

LS 17.02.06. «Vekke til ansvar». Instrumentelle mål og handlingsplan 2017,  
  jfr. LS 17.01.10 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 
b) Målsettinger, handlingsplan og ansvarsfordeling 2017 
c) Produksjonsplan (årshjul) og plan for oppfølging av støtte- og givergrupper 

2017 
 

Viktig med tett kommunikasjon og nært samarbeid mellom hovedkontoret og 
kretsstyrene/regionalt ansatte ved implementering av strategi- og 
handlingsplaner. 
 
Behov for bevisstgjøring og klare retningslinjer om hvem som er 
oppdragsgiver for misjonssekretærene 

 
  Vedtak: 

Landsstyret tar administrasjonens målsettinger og handlingsplan for 2017 til 
etterretning  

 
 
LS 17.02.07. Leieavtale mellom Christian & Missionary Alliance og Caspari Center 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med informasjon om endring i Caspari Centers statutter 
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b) E-post fra Andreas Johansson til Elisabeth Levy, datert 01.02.2017, vedr. 
myndighet og overdragelse av fullmakt ved signering av juridiske 
dokumenter 

c) Samarbeidsavtale mellom C&MA og Caspari Center, datert 29.11.2010 
d) Forslag til ny samarbeidsavtale 
e) Reviderte statutter, § 4, Caspari Center 

 
Caspari Center er ikke selvstendig rettssubjekt i Israel, men ifølge israelsk lov 
juridisk og økonomisk en avdeling under DNI. Dette begrenser CCs styre og 
ledelse sine muligheter til å fatte økonomisk og juridisk bindende beslutninger 
uten DNIs godkjennelse. 
 
Stedlig representant er innvilget møterett (observatørstatus) i CCs styre, og 
skal ellers motta protokoller fra styremøtene.  

 
  Vedtak: 

I egenskap av styre for NCMI Israel (registerings nr.  560011355) delegerer 
landsstyret fullmakt til internasjonal leder for Caspari Center, Jerusalem, til å 
inngå leie- og låneavtaler for Caspari Centers virksomhet, hjemlet i vedtak i 
Caspari Centers internasjonale styre  

 
  
LS 17.02.08. Årsregnskap og balanserapport 2016 for DNIs fond og legater 
 
  Vedtak: 
  Saken utsatt til neste møte      
 
 
LS 17.02.09. Landsmøtet 2018, jfr. LS 16.06.10 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med oversikt over lokaliseringsalternativer og kriterier 
b) Mottatt respons fra aktuelle utleiere 

   
 Det har ikke vært mulig for administrasjonen å finne lokalisering som 
tilfredsstiller alle kriterier (pris, kapasitet, tilgjengelighet, familievennlig, 
tilgjengelige ressurser o.l.). Folkehøyskolene Rønningen (Oslo) og Viken 
(Gjøvik) synes mest aktuelle    

  
Landsstyret anbefaler administrasjonen å inngå avtale med Viken 
folkehøyskole for landsmøtet 2018.  

 
  Vedtak: 

Saken drøftet 
   
 
LS 17.02.10. Retningslinjer for reisegodtgjørelse for DNI-ambassadører / frivillige 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra adm.leder. 
 

Myndighetene har endret reglene for beskatning av kilometergodtgjørelse, noe 
som innebærer at alle som får utbetalt godtgjørelse etter gjeldende takst i DNI 
må registreres som ansatte.   
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Landsstyret anbefaler administrasjonen å utarbeide retningslinjer for dekning 
av økonomisk godtgjørelse for frivillig arbeid, samt registreringsskjema for 
kilometergodtgjørelse. Reglene bør inkluderes i avtaler med DNI-
ambassadører.  

 
  Vedtak: 

Med bakgrunn i endrede regler for beskatning av kilometergodtgjørelse gjør 
Landsstyret følgende vedtak: 
 
1. Frivillige som utfører reiseoppdrag som medfører kilometergodtgjørelse, har 
rett til å få denne dekket etter den til enhver tid gjeldende øvre sats for skattefri 
utbetaling, dog ikke høyere enn Statens sats for liten bil. 
 
2. Det betales ingen kilometerbaserte tilleggsgodtgjørelser for passasjerer, 
tilhenger etc. 
 
3. For øvrige reiseutgifter dekkes frivilliges reiseutgifter etter samme 
retningslinjer som for ansatte, jfr. tariffavtalens punkt 3.1. 
 
4. Alle reiseregninger skal attesteres av oppdragsgiver. 

 
 
LS 17.02.11. Lønns- og arbeidsvilkår, generalsekretæren 
 
  Sakspapir: 

a) Generalsekretærens arbeidsavtale (LS 99.01.24) 
b) Lønnsoversikt for hovedkontorets ansatte 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret viser til ansettelseskontrakt med assisterende 
generalsekretær, datert 17.06.2016, og notat av 13.10.2016 som fastsetter 
lønns- og arbeidsvilkårene for stillingen, inklusiv tillegg på 2 lønnstrinn fra 
15.08.2017. 

2. Generalsekretærens lønn økes med 2 lønnstrinn fra og med 01.05.2017, 
og fastsettes da til lønnstrinn 70 etter Statens lønnstabeller.  

 
 
LS 17.02.12. Landsstyrets møteplan høsten 2017 / våren 2018 
 
  Sakspapir: 
  Generalsekretærens forslag til møteplan 
 
  Vedtak: 
  Landsstyret fastsetter følgende møteplan 2017/2018: 
 

LS 17.03. Tirsdag 2. mai kl. 10 – 18. Bergen (Scandic Airport hot.) 
LS 17.04. Mandag 11. september kl. 10 – 18. Hovedkontoret, Oslo 
LS 17.05. Mandag 30. oktober kl. 10 – 18. Hovedkontoret, Oslo 
LS 17.06. Mandag 11. desember kl. 10 – 17. Hovedkontoret, Oslo 
LS 18.01. Torsdag 8. - fredag 9. februar kl. 18 – 17 Gjøvik / Oslo 
LS 18.02 Mandag 19. mars kl. 10 – 18. Hovedkontoret, Oslo 
LS 18.03. Onsdag 02. mai kl. 10 – 18. Hovedkontoret, Oslo 
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LS 17.02.13. Oppnevning av styremedlemmer, Nordbøs legat 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 
b) Statutter for Gunnuld Gregersen Nordbøs legat, datert 05.08.2013 

 
Ifølge statuttenes § 7 består legatstyret av generalsekretæren og to 
medlemmer fra DNIs landsstyre. 

 
  Vedtak: 

Med hjemmel i statuttene for Gunnuld Gregersen Nordbøs legat, § 7, 
oppnevner landsstyret Anne Margrethe Lund og Svein Granerud som nye 
medlemmer av legatstyret. De erstatter Brit Hvalvik og Anne Synnøve 
Ropstad. 

 
 
LS 17.02.14. Innmelding i FIRM 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med orientering om nettverket FIRM (Fellowship of 
Israel Related Ministries) 

b) Informasjon om FIRM / Utdrag fra FIRMs nettside 
 

FIRM er et globalt nettverk for organisasjoner og enkeltmennesker som vil 
bidra til å støtte kristne/messianske i Israel, bygge broer, inspirere til 
fellesskap og utruste til tjeneste.   
 
Det er ingen økonomiske forpliktelser knyttet til medlemskap 

 
  Vedtak: 

Landsstyret vil søke om medlemskap i nettverket FIRM (Fellowship of Israel 
Related Ministries), og ber generalsekretæren informere staben i Israel om 
beslutningen. 

 
 
 


