
PROTOKOLL LS 15.03
Kristiansand feriesenter, Dvergsnestangen,

søndag 26. april kl. 17.00 – mandag 27. april kl. 16.00

Til stede: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,
Randi Holm Myking, Anne Synnøve Ropstad og Paul Odland (ansattes 
representant) 

Fra adm.: Rolf Gunnar Heitmann (gen.sekr.) og Jorunn Andestad Langmoen
(ass.gen.sekr.)

Forfall: Brit Hvalvik

1. dag: Åpningsandakt (5. Mos. 6) og bønn ved Randi Holm Myking
2. dag: Åpningsord (Am. 8) og bønn ved Bjørn Hesselberg 

Dagsorden:

LS 15.03.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LS 15.03.02. Godkjenning av protokoll LS 15.02.
LS 15.03.03. Referatsaker
LS 15.03.04. Aktuelle orienteringer
LS 15.03.05. Årsregnskap og balanserapport 2014, jfr. LS 15.01.05
LS 15.03.06. Årsregnskap og balanserapport 2014, interne fond og avsetninger
LS 15.03.07. Retningslinjer for forvaltning av innsamlede midler, jfr. LS 15.01.04 b)
LS 15.03.08. DNIs organisasjonsstruktur, jfr. LS 14.01.08 og 15.01.06
LS 15.03.09. Landsstyrets studietur, LS 15.02. Evaluering
LS 15.03.10. DNIs engasjement i forsoningsarbeidet, jfr. LS 15.02.03
LS 15.03.11. Misjonsbutikken Tabita. Evalueringsprosess, jfr. LS 13.03.11
LS 15.03.12. Rekruttering av nye misjonærer
LS 15.03.13. Landsstyrets møteplan høsten 2015
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LS 15.03.01 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader

LS 15.03.02 Godkjenning av protokoll, LS 15.02.

Vedtak:
Protokollen godkjent uten merknader

LS 15.03.03 Referatsaker

a) Generalsekretærens rapport, februar-april 2015
Spørsmål og utfyllende kommentarer til GS/AGS sitt møte med 
Mellomkirkelig Råd og til samtalene med Mordechai Wiesman/Firstfruits 

b) Referat, kretsstyremøter Sørlandet krets 21.01., 19.02., 18.03. og 
15.04.2015

c) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland 03.02.2015
d) Referat, kretsstyremøter Østfold 03.03. og 13.04.2015
e) Referat, landsrådet i R2S 14.04 og 15.01
f) Referat, SMM-rådet 25.03.2015
g) Årsrapport 2014, Caspari Center
h) Protokoll, styremøte Caspari Center 23.02.2015
i) Protokoll, styremøte Ebenezerhjemmet 18.02.2015
j) Referat, samrådingsmøte med Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

11.03.2015

Vedtak:
Referatene tatt til etterretning

LS 15.03.04 Aktuelle orienteringer

a) Økonomisk rapport januar-februar 2015, inkl. oversikt over testamentariske
gaver per 24.04.2015.

Driftsregnskapet per 28.02. viser et underskudd på kr. 757.855. Både 
personlige gaver og kollektinntekter viser økning. Det samme gjelder 
bidrag fra kirker og organisasjoner. Det er ikke mottatt testamentariske 
gaver i perioden. Samlede inntekter i perioden er på kr. 2,9 mill.; kr. 
400.000 høyere enn periodisert budsjett.

Personalkostnader øker som følge av ny lønnsavtale og ekstra 
pensjonskostnader i forbindelse med overgang til ny avtale. 
Misjonskostnadene øker, hovedsakelig på grunn av endringer i valutakurs.

I perioden mars-april 2015 er det mottatt testamentariske gaver på kr. 2,2. 
mill. Det er i tillegg meldt inn ytterligere arv i 2015/2016. Dette sikrer god 
likviditet, samt at budsjettert underskudd vil bli dekket inn.

b) Nyhetsbrev Caspari Center mars 2015
c) Nyhetsbrev Machaseh mars 2015
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d) Notat fra daglig leder i R2S, datert 21.04.2015, med refleksjoner etter 
BridgeBuilders, del 2. Positive tilbakemeldinger og resultater, selv om flere 
deltakere enn normalt meldte forfall. Styringsgruppen vil foreta en 
nærmere evaluering av programmet.

e) Handlingsplan 2015, return2sender
f) Evaluering av databasesystem og kravspesifikasjon til fremtidig løsning 
g) Nyhetsbrev, John Sode-Woodhead mars 2015
h) Brev til LS fra kretsleder Sivert Løvseth vedr. kvinners tjeneste i norsk 

kristenliv
i) Brev fra kretsmøtet i Sør-Hålogaland til bispedømmerådet, datert 

27.03.2015, vedr. nedgang i kirkeoffer / menighetsbidrag
j) Resultatregnskap Sørlandet krets 2009-2014.
k) Bjørg Bakke og Karin Brustuen slutter i sine stillinger sommeren 2015. Det 

er så langt ikke rekruttert nye medarbeidere til stillingene
l) Følgende volontører vil gjøre tjeneste i Israel i skoleåret 2015/2016:

- Tel Aviv: Mikael Pettersson, Ljungskile (Sverige)
- Caspari Center: Ingjerd Våge, Bergen/Oslo 
- Machaseh: Elisabeth Ludvigsen, Bergen
- Haifa/DNI: Ingunn og Thorvald Pollestad, Nærbø 
- Tel Aviv (fortsettelse/deltid): Mari Jelmert, Oslo

Vedtak:
Sakene tatt til orientering

LS 15.03.05 Årsregnskap og balanserapport 2014, jfr. LS 15.01.05

Sakspapir: 
a) Årsregnskap Israel 2014

På grunn av stort arbeidspress, interne prioriteringer og forsinkelser i rapporter
fra Israel, er årsregnskapet 2014 ikke ferdig avstemt. LS vil derfor komme 
tilbake til endelig behandling i sitt neste møte.

Vedtak:
Saken utsatt

LS 15.03.06 Årsregnskap og balanserapport 2014, interne fond og avsetninger

Sakspapir:
a) Årsregnskap Søster Olga Olaussens minnefond
b) Årsregnskap Frimerkefondet
c) Årsregnskap Ebenezerfondet
d) Årsregnskap Nordbøs legat

Skyldig gjeld på kr. 900.000 er tilbakeført fra DNI til Ebenezerfondets konto i 
2014.

Det foreslås at Søster Ola Olaussens Minnefond avvikles, og at avsatte midler
i balansen tilbakeføres som inntekt. Utgifter til misjonærutdanning og lignende 
som tidligere er belastet fondet, budsjetteres og bokføres som ordinær utgift.
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Vedtak:
1. Landsstyret godkjenner årsregnskap og balanserapport 2014 for 

Søster Olga Olaussens Minnefond med en samlet egenkapital per 
31.12. på kr. 430.706,86. Landsstyret ber om at fondet avvikles i 
2015, og at fondets egenkapital tilbakeføres Den Norske 
Israelsmisjon som inntekt.

2. Landsstyret godkjenner årsregnskap og balanserapport 2014 for 
Frimerkefondet med en samlet egenkapital på kr. 363.391,10.

3. Landsstyret godkjenner årsregnskap og balanserapport 2014 for 
Ebenezerfondet med en samlet egenkapital på kr. 1.438.777,81.

4. Landsstyret tar årsregnskap og balanserapport 2014 for Nordbøs 
legat, med samlet egenkapital på kr. 502.715,78, til etterretning.

LS 15.03.07 Retningslinjer for forvaltning av innsamlede midler, jfr. LS 15.01.04 b)

Sakspapir: 
a) Notat fra generalsekretæren 
b) Forslag til retningslinjer for forvaltning av innsamlede midler (informasjon til 
partnere)

LS understreker at DNI ikke er en ren prosjektorganisasjon, men 
partnerskapsorganisasjon med langsiktige og gjensidig forpliktende 
avtaler og en rekke programområder. Videre drives det omfattende 
undervisnings- og informasjonsarbeid i Norge som finansieres gjennom gaver. 
Det skilles mellom øremerkede gaver til spesifikke formål og generell 
innsamling, der informasjon om prosjekter og programområder/partnernes 
virksomhet kan inngå.

Prosjekter defineres som tidsavgrensede aktiviteter eller investeringer til 
konkrete formål.

Vedtak:
LS vedtar retningslinjer for forvaltning av innsamlede midler i henhold til 
administrasjonens forslag, og ber om at alle DNIs samarbeidspartnere ute og 
ansatte hjemme informeres.

LS 15.03.08 DNIs organisasjonsstruktur, jfr. LS 14.01.08 og 15.01.06

Sakspapir:
a) Notat fra generalsekretæren med oversikt over tidligere prosesser 

og vedtak, samt strategiplanens føringer
b) Generalsekretærens foredrag på rådsmøtet 2011: ”Fra organisasjon 

til bevegelse. Byggeklosser i fremtidens Israelsmisjon”

Følgende synspunkt kom frem i samtalen:
- Fremtidsbilder må tegnes: Hvilke drømmer har vi for DNI? Hvor og 

hvordan ønsker vi å være i fremtiden?
- Skal DNI være et åndelig fellesskap/familie, eller primært 

innsamlingsorganisasjon?
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- Styringsstruktur og organisering: Hvor mange nivåer bør vi ha? Hva vil 
kretsene og kretsstyrenes rolle være? Er det i fremtiden hensiktsmessig å 
tenke ”hovedkontor” vs. kretskontor?

- Satsing på ulønnede/frivillige krever ressurser. Frivillige må ledes. Viktig å 
finne nøkkelpersoner til ”nøkkelområder”

- I endringsprosesser er det viktig å finne personer som har tillit, og som kan
være med å forme organisasjonskulturen

- Endringer må være forankret i organisasjonen, men det er viktig å vite 
hvem som skal involveres, på hvilket nivå og på hvilket tidspunkt. Ansatte 
og tillitsvalgte er nøkkelgrupper i endringsprosesser

- Må stillinger omdefineres?
- DNI må være mer synlig: Hvordan?

Vedtak.
Det settes av god tid på neste styremøte, LS 15.04. til videre drøfting av DNIs 
organisasjon og fremtid. Hovedkontorets ledergruppe inviteres med i 
samtalen. Styreleder og generalsekretær forbereder møtet/seminaret. 

LS 15.03.09 Landsstyrets studietur, LS 15.02. Evaluering

Sakspapir:
a) Sammendrag av deltakernes evaluering.
b) Notat fra ass.gen.sekr. vedr. seminar om forsoning.

Vedtak:
Landsstyret har foretatt en grundig evaluering av studieturen til Israel (LS 
15.02), og mener turen har gitt styret nødvendig innsikt og grunnlag for videre 
beslutninger, samt bedre forståelse for praktiske og strategiske utfordringer i 
misjonsarbeidet og det ansvar som påligger styret i eiendomsforvaltningen.

LS 15.03.10 DNIs engasjement i forsoningsarbeidet, jfr. LS 15.02.03

Sakspapir: 
Notat fra generalsekretæren med forslag til mandat og sammensetning av 
ressursgruppe.

Vedtak:
1. På bakgrunn av den aktuelle konteksten i Midtøsten, og med utgangspunkt

i DNIs visjon, formål og strategi, vil landsstyret foreta en gjennomgang og 
evaluering av DNIs engasjement i forsoningsarbeidet mellom messianske 
jøder og kristne palestinere/arabere.

2. Landsstyret oppnevner følgende ressursgruppe for å forberede saken med
sikte på behandling i landsstyret høsten 2015:

Knut Helge Høyland (leder)
Jorunn Andestad Langmoen (sekretær)
Ingjerd Grimstad Bandak
Svein Granerud
Andreas Johansson
Håvard Maurstad

3. Ressursgruppen gis følgende mandat:

5



- Vurdere det ideologiske og teologiske grunnlaget for DNIs engasjement i 
forsoningsarbeidet i lys av DNIs visjon, formål, verdier og teologiske 
prinsipper

- Vurdere forholdet mellom målsetting og prosess i forsoningsarbeidet og 
DNIs rolle som aktør eller fasilitator

- Fremme forslag til strategier, arbeidsformer og samarbeidspartnere med 
sikte på å styrke og utvikle DNIs forsoningsarbeid

4. Ressursgruppen bes levere sin innstilling innen 1. oktober 2015

LS 15.03.11 Misjonsbutikken Tabita. Evalueringsprosess, jfr. LS 13.03.11

Sakspapir:
a) Notat fra gen.sekr.
b) Diverse utviklingstrekk i Misjonsbutikken Tabita 2006-2014, inkl. 

regnskapsoversikt 2013-2014
c) Notat fra evalueringsmøte 11.03.2015
d) Kommentarer fra daglig leder

LS erkjenner at det har vært vanskelig å få overskudd i 
forretningsvirksomheten knyttet til misjonsbutikken Tabita, og ser klare behov 
for endring, blant annet når det gjelder produktutvalg.
LS mener også det er uklart i hvilken grad Tabita er et strategisk redskap i 
fornyelsen og presentasjonen av DNI.
Det er viktig at utviklingstrekk og økonomisk resultat presenteres på en 
pedagogisk måte, og at frivillige knyttet til Tabita tas vare på i ny 
virksomhetsmodell.

Vedtak:
Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med Tabitas 
forretningsmodell, herunder målsetting, markedsanalyse, produktutvalg, 
markedsføring, organisering, kapitalbehov og lønnsomhetskrav. 
Landsstyret vil avklare fremtidig forretningsmodell høsten 2015.

LS 15.03.12 Rekruttering av nye misjonærer

Sakspapir:
a) Notat fra gen.sekr. med vurdering av rekrutteringspremisser til stillingene 

som hovedpastor ved Immanuelkirken og Stedlig representant.
b) Søknad fra Bradley Long, vedlagt CV for Marit og Bradley Long
c) Brev fra gen.sekr. til biskop Ole Chr. Kvarme med anbefaling om 

ordinasjon for Bradley Long
d) Søknad fra Bergur D. Joensen, vedlagt CV
e) CV Svein Elgvin
f) Notat fra Stedlig representant vedr. funksjoner, oppgaver og 

kvalifikasjonskrav

LS ser behov for fortsatt stedlig representant, plassert i Israel, med 
hovedoppgave som åndelig og strategisk leder. Stedlig representant skal 
ivareta organisasjonens interesser og iverksette vedtak og tiltak på vegne av 
gen.sekr./LS. Stedlig representant utøver også personalledelse på vegne av 
gen.sekr.  Stedlig representant bør være en god relasjonsbygger.
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LS er opptatt av at større deler av støttetjenester, praktiske og administrative 
funksjoner overføres til lokalt ansatte.

LS vurderte ulike kandidater til stillingen som Stedlig representant.
Stillingen bør lyses ut.

Vedtak:
1. Landsstyret anser Marit og Bradley Long som gode kandidater til 
misjonærtjeneste i Tel Aviv, og anbefaler derfor overfor styret i Immanuel 
Ministries at Bradley Long tilbys stillingen som pastor ved Immanuel Church, 
Tel Aviv.
2. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med rekruttering av ny 
stedlig representant i Israel i henhold til signalene i landsstyret.

LS 15.03.13 Landsstyrets møteplan høsten 2015

Sakspapir: 
Forslag til møteplan

Vedtak:
Landsstyret fastsetter følgende møteplan:
Mandag 15. juni kl. 10.00 - 18.00. Oslo
Mandag 7. september kl. 10.00 - 18.00. Oslo
Mandag 12. oktober kl. 10.00 – Tirsdag 13. oktober kl. 16.00. Bergen
Mandag 14. desember kl. 10.00 – 18.00. Oslo
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