GRUNNREGLER
VEDTATT AV LANDSMØTET 2014
Reglene erstatter tidligere grunnregler
vedtatt med siste endringer på DNIs landsmøte i Stavanger 2010

§1 Formål
Den Norske Israelsmisjon, som arbeider på Guds Ords og den lutherske bekjennelses grunn,
har til formål å vekke til ansvar for jødene, forkynne evangeliet for dem og vise dem kristen
kjærlighet.

§2 Medlemskap
Medlem av Den Norske Israelsmisjon er den som deler organisasjonens grunnsyn, støtter
formålet slik dette er uttrykt i § 1, og er registrert som medlem.

§3 Landsmøte
3.1 Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og holdes ordinært én gang hvert
annet år.
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom et flertall av landsstyrets medlemmer krever
det, eller dersom et flertall av kretsene krever det.
Alle registrerte medlemmer som er påmeldt og deltar i møtet har stemmerett.
I tillegg kan LS tildele stemmerett til en representant fra hver organisasjon som yter bidrag til
misjonen.
3.2 Landsmøtet har avgjørelsesmyndighet i alle saker som forelegges det av landsstyret, eller
er anmeldt landsstyret på forhånd som sak til avgjørelse av landsmøtet. Alle saker fremlegges
med landsstyrets innstilling
3.3 Landsmøtet behandler og fatter vedtak om
a) landsstyrets beretning for perioden
b) landsstyrets regnskap for perioden
c) protokollkomiteens innstilling
Landsmøtet skal drøfte landsstyrets strategi- og langtidsplan.
3.4 Landsmøtet skal velge
a) ordstyrere, sekretær og to personer til å undertegne protokollen
b) landsstyrets leder, i særskilt valg, for en periode på to år med adgang til gjenvalg fem
ganger
c) landsstyre bestående av fem medlemmer for en periode på fire år, med adgang til
gjenvalg to ganger, samt tre varamedlemmer for en periode på to år.
d) protokollkomité på tre medlemmer og ett varamedlem for den følgende
beretningsperiode
e) revisor
f) nominasjonskomité på fem medlemmer og to varamedlemmer

Nominasjonskomiteen har til oppgave å nominere det dobbelte antall kandidater til de valg
som er nevnt i pkt. b) til d). Ved nominasjonen til landsstyret skal det tas hensyn til geografisk
og aldersmessig spredning, kjønnsfordeling og kompetanse.
Alle valg under b), c), d) og f) skal skje skriftlig.
Ansatte kan ikke velges til vervene b) til f).
3.5 Protokollkomiteen har til oppgave å kontrollere at landsstyrets vedtak og økonomiske
disposisjoner er i samsvar med grunnreglene. Den legger frem sin innstilling til landsmøtet
3.6 Tid og sted for landsmøtet fastsettes av landsstyret. Innkallingen finner sted gjennom
kunngjøring i Misjonsblad for Israel senest tre måneder før møtet finner sted. Saker som skal
fremmes for landsmøtet må være innsendt til landsstyret senest to måneder før møtet holdes.
Forslag om endring i grunnreglene må være innsendt senest fem måneder før møtet holdes og
skal varsles i innkallingen
3.7 Alle beslutninger, unntatt grunnregelendringer, gjøres med alminnelig flertall.
Grunnregelendringer krever to tredels flertall av avgitte stemmer, jfr. § 8.
I tilfelle stemmelikhet er ordstyrerens stemmegivning avgjørende, men ved personvalg
avgjøres valget ved loddtrekning.

§4 Landsstyre
4.1 Til å styre organisasjonens virksomhet i samsvar med formålsparagrafen velger
landsmøtet et landsstyre som består av leder og fem medlemmer. I tillegg oppnevner de
ansatte ett medlem til landsstyret.
Generalsekretæren møter i landsstyret uten stemmerett.
Landsstyret velger i sin midte nestleder.
4.2 Landsstyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er tillagt landsmøtet. Det
påligger styret å behandle og avgjøre alle fellesanliggender, herunder
a) fastsette mål og budsjett og vedta retningslinjer for arbeidet i utlandet
b) fastsette mål og budsjett og vedta retningslinjer for arbeidet i Norge.
c) vedta kretsenes antall, utstrekning, navn og styringsstruktur i samråd med kretsmøtet
d) ansette arbeidere hjemme og ute, og ivareta arbeidsgiveransvaret for disse
e) innkalle til landsmøte og forberede dette, jfr. § 3.6.
f) avlegge regnskap
g) avgi beretning om virksomheten for landsmøtet
h) fastsette medlemskapsordninger og kontingent
i) innkalle til rådsmøte de år det ikke er landsmøte etter retningslinjer fastsatt av
landsstyret
4.3 For at landsstyret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av dets medlemmer
være til stede. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemmegivning avgjørende, men ved
personvalg avgjøres valget ved loddtrekning.

4.4 Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles når leder og generalsekretær krever det, eller
når et flertall av landsstyrets faste medlemmer krever det.
4.5 I krisesituasjoner, når det ikke er mulig å innkalle landsstyret, har leder og
generalsekretær i fellesskap fullmakt til å opptre med samme myndighet som landsstyret er
tillagt i 4.2. Landsstyret skal godkjenne deres disposisjoner så snart som mulig i samlet møte.

§5 Kretser
For å virkeliggjøre organisasjonens visjon og formål organiserer Den Norske Israelsmisjon
sitt arbeid i Norge gjennom kretser.
5.1 Kretsmøte
Kretsmøte holdes én gang hvert år og skal inspirere til fornyet engasjement for Den Norske
Israelsmisjons formål.
Alle registrerte medlemmer som er påmeldt og deltar i møtet har stemmerett. Kretsmøtet kan
også innvilge stemmerett til andre som deltar i møtet.
Kretsmøtet skal
a) velge kretsleder og kretsstyre/styringsgruppe etter retningslinjer fastsatt av landsstyret
b) velge utsendinger til rådsmøtet
c) behandle de saker som kretsstyret/styringsgruppen legger fram for det.
Ansatte kan ikke velges til kretsstyret. Kretsmøtet fastsetter selv sin forretningsorden.
Der forholdene tilsier det, kan landsstyret gjøre unntak fra bestemmelsene i § 5.1.
5.2. Kretsstyre/styringsgruppe
Kretsstyret/styringsgruppen skal søke å virkeliggjøre organisasjonens mål i samsvar med
organisasjonens visjon, målsettinger og strategi, og landsstyrets vedtak.

§6 Økonomisk forvaltning
6.1 Samtlige foreningers og kretsers eiendeler og midler tilhører Den Norske Israelsmisjon.
Kjøp, salg og/eller pantsettelse av fast eiendom eller større pengetransaksjoner, må ikke finne
sted uten landsstyrets godkjenning. De innkomne midler forvaltes etter nærmere
retningslinjer, gitt av landsstyret, eller i henhold til avtale med landsstyret.
6.2 Landsstyrets leder og generalsekretær forplikter i fellesskap organisasjonen med sin
underskrift. Landsstyret kan delegere denne fullmakt etter nærmere regler.
6.3 Organisasjonens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor valgt av landsmøtet.

§7 Personell
7.1 Ansatte medarbeidere i Den Norske Israelsmisjon skal leve og lære i samsvar med
Guds ord og i lojalitet mot organisasjonens formål og verdier.
7.2 Samtlige ansatte i Norge og utsendinger fra Den Norske Israelsmisjon til andre land har
landsstyret ved generalsekretær som arbeidsgiver.

Ansettelsesforhold og personalansvar for utsendinger som er stilt til disposisjon for
underliggende styrer eller selvstendige institusjoner/menigheter, reguleres gjennom
samarbeidsavtaler.
7.3 Landsstyret organiserer et hovedkontor og bemanner dette i samsvar med sin målsetting.
Generalsekretæren er hovedkontorets øverste leder og er ansvarlig overfor landsstyret.
7.4 Landsstyret kaller og ansetter misjonærer og utsendinger og organiserer deres tjeneste
etter nærmere retningslinjer.

§8 Endring av grunnreglene
Grunnreglene fastsettes av landsmøtet og kan bare endres av dette med to tredels flertall av de
avgitte stemmer. Endringsforslag må være fremmet i samsvar med fremgangsmåten angitt i §
3.6.
Grunnreglene skal alltid være i overensstemmelse med § 1, som ikke kan forandres.

