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PROTOKOLL 
LS 15.02 

 
Landsstyrets studietur til Israel 13.-18. februar 2015 

 
 
 

Til stede: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, 
  Svein Lilleaasen, Randi Holm Myking, Paul Odland (ansattes representant), 
  Anne Synnøve Ropstad (1. varamedlem), Per Åge Skretting (2. varamedlem) 
  og Gunnar Johnstad (3. varamedlem) 
 
Fra adm.: Generalsekretær Rolf G. Heitmann 
  Assisterende generalsekretær Jorunn Andestad Langmoen 
  Stedlig representant Andreas Johansson 
  Administrasjons- og økonomileder Torstein Bryne 
 
 
 
Dagsorden: 
 
LS 15.02.01. Godkjenning av protokoll, LS 15.01 
LS 15.02.02. Aktuelle orienteringer 
LS 15.02.03. Halvårsrapport 2/2014, Stedlig representant 
LS 15.02.04. Landsmøte 2016. Tid og sted 
 
 
 
Landsstyrets studietur ble gjennom ført med tett program over 4 dager + 2 reisedager. 
Det ble lagt vekt på møte med eget arbeid, egne medarbeidere og samarbeidspartnere, samt 
et eget seminar om forsoningsarbeid ut fra messiansk jødisk perspektiv. Det ble også gitt 
innføring i evangelisk misjonshistorie i Israel. 
 
Landsstyret fikk grundig innføring i arbeidet og de utfordringer vi står overfor. Det ble også 
foretatt befaring av bygningsmassen i Tel Aviv og Haifa. 
  
Eget studiehefte var utarbeidet for turen, med blant annet 

- Rapporter fra arbeidet (referater fra styremøter og nyhetsbrev) 
- Samarbeidsavtaler med partnerorganisasjoner 
- Bakgrunnsmateriale og informasjonsartikler  

 
Program og innhold ble drøftet og evaluert underveis, men landsstyret vil komme tilbake til 
en mer grundig evaluering i sitt neste møte. 
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LS 15.02.01. Godkjenning av protokoll, LS 15.01 
 
  Vedtak: 
  Protokollen godkjent uten merknader 
 
   
LS 15.02.02. Aktuelle orienteringer 
 

a) Notat fra daglig leder i R2S vedr. BridgeBuilders og relasjonen til Musalaha 
b) Notat fra generalsekretæren vedr. strategiprosess Ebenezerhjemmet 

 
  Vedtak: 
  Sakene tatt til orientering 
   
 
LS 15.02.03. Halvårsrapport 2/2014, Stedlig representant 
 
  Sakspapir: Halvårsrapport, 2. halvår 2014 (august-desember) 
   
  Stedlig representant berører blant annet følgende spørsmål i sin rapport: 

  - Utfordringer i forsoningsarbeidet og relasjonen til Musalaha 
  - Retningslinjer for overføring av innsamlede/øremerkede midler 
  - Etablering av ”Charity Program” og utvidelse av volontørtilbudet 
  - Utfordringer i tilknytning til etablering av ”Immanuel Ministries” 
  - Eiendomsforvaltning og vedlikeholdsplan 
 
  Stedlig representant signaliserer avslutning av tjenesten sommeren 2016. 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret har drøftet stedlig representant sin rapport for 2. halvår 2014, 
og vil uttrykke stor tilfredshet med arbeidet som utføres i Israel 

2. Landsstyret registrerer at rapporten tar opp mange viktige prinsipielle og 
praktiske spørsmål som må følges opp, blant annet 

   - spørsmål rundt eiendomsforvaltning 
   - partnerrelasjonen til Musalaha 
   - profilen for BridgeBuilders og rekruttering av deltakere til programmet 
   - videre utvikling av Immanuel Ministries 
 
 

LS 15.02.04. Landsmøte 2016. Tid og sted 
 
  Landsstyret ba rådsmøtet uttale seg i spørsmålet om tid og sted for landsmøte 
  2016. Rådsmøtet var entydig positiv til at landsmøtene roterer mellom de 
  største kretsene.  
 
  Bergen krets inviterer til landsmøte 2016. 
 
  Vedtak: 
  Landsmøtet 2016 legges til Bergen krets 29. juni – 3. juli. 
 
   
 


