
PROTOKOLL LS 15.05
DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo

mandag 07.09.2015 kl. 10.00-17.00

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

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

John Sode-Woodhead innledet og deltok i den misjonsstrategiske samtalen (sak 10)

Åpningsandakt ved Anne Synnøve Ropstad.

Dagsorden:

LS 15.05.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LS 15.05.02. Godkjenning av protokoll, LS 15.04.
LS 15.05.03. Referatsaker
LS 15.05.04. Aktuelle orienteringer
LS 15.05.05. Årsregnskap 2014. Justering av balanse, jfr, LS 15.04.05
LS 15.05.06. Halvårsregnskap, 1. halvår 2015
LS 15.05.07. Misjonsbutikken Tabita. Markedsundersøkelse, jfr. LS 15.03.11
LS 15.05.08. DNIs organisasjon. Veivalgsstrategi, jfr. LS 15.03.08 og 15.04.07
LS 15.05.09. Landsmøte 2016. Hovedtema og rammeprogram
LS 15.05.10. Misjonsstrategisk samtale: Visjon for misjon. DNIs rolle i forhold til den messianske 

bevegelse i Israel. 
LS 15.05.11. Rekruttering Stedlig representant, jfr. LS 15.03.12
LS 15.05.12. Landsstyrets møteplan



LS 15.05.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling godkjent uten merknader
Dagsorden godkjent med følgende tillegg:
LS 15.05.12. Landsstyrets møteplan

LS 15.05.02. Godkjenning av protokoll, LS 15.04.

Vedtak:
Protokollen godkjent uten merknader

LS 15.05.03. Referatsaker

a) Generalsekretærens rapport, juli-august 2015
Særskilt orientering fra den 10. LCJE-konferansen i Jerusalem. GS er leder for 
nominasjons- og prosedyrekomiteen i LCJE, og er også valgt til europeisk 
koordinator for LCJE. Europeisk konferanse planlegges i 2017.

b) Protokoll, Ebenezerhjemmets generalforsamling 20.05.2015. I forbindelse med 
EEHs 40års jubileum 2016 planlegges det utgivelse av en bok på hebraisk/engelsk. 
Boka bør vurderes oversatt til norsk.

c) Protokoll, styremøte Immanuel Ministries, IM 15.02., 28.05.2015

d) Referat, styremøte Ebenezerhjemmet 20.05.2015

e) Referat, kretsstyremøte Stavanger 31.08.2015

f) Protokoll, LPU 15.04., 15.06.2015

g) Lønns- og arbeidsavtale for utearbeiderne 2015-2016

h) Referat, kretsstyremøte Østfold 31.08.2015

Vedtak:
Referatene tatt til etterretning

LS 15.05.04. Aktuelle orienteringer

a) Nyhetsbrev Ebenezerhjemmet 1/2015, samt e-post fra Ebenezerhjemmet av 
16.07.2015 vedr. offentlig omtale/støtte.

b) Nyhetsmail Beit Eliahu, 20.07.2015

c) Nyhetsbrev Apple of His Eye Russland/Hviterussland, sommer 2015

d) Nyhetsmail Jews for Jesus Ungarn 03.08.2015 vedr. evangeliseringsaksjon.
5 jøder og 32 ikke-jøder er kommet til tro, mens 583 (59 jøder) ønsker videre 
oppfølging

e) Nyhetsmail Gisle Johnson Institutttet/Geza Endreffy 24.06.2015

f) Nyhetsbrev, Fellowship of Evangelical Students in Israel, august 2015



g) Beit Eliahu arrangerer menighetsleir 11.-14. september. I den forbindelse er det i 
henhold til samarbeidsavtale søkt om ekstra støtte fra DNI. Det er bevilget kr. 
30.000 til prosjektet.

h) Uttalelse fra LCJE-konferansen i Jerusalem: «From Jerusalem and back. An 
unchanging Gospel.»

i) Prosjekt- og regnskapsoversikt over bygging av bomberom i Tel Aviv. Prosjektet er
blitt betydelig dyrere enn først antatt. Hele prosjektet, inkl. lønnsmidler, vil være på 
NIS 595.000,-. LS har gjort vedtak om ekstrabevilgning på kr. 500.000 til prosjektet 
(LS 14.03.05). LS vil komme nærmere tilbake til finansiering i sitt neste møte.

j) Stavanger krets feirer 100års jubileum 27.-29. mai 2016. Landsstyret inviteres 
til å delta. Kretsen inviterer også til nasjonal kulturhelg 29.-30. oktober.

k) Nytt om personell:
• Markeds- og kommunikasjonsleder Frode Nordahl har foreldrepermisjon i 

perioden 1. august – 19. oktober. Det er ikke satt inn vikar i hans sted.
• Misjonssekretær Ellen Raen har permisjon uten lønn i 11 måneder fra 1. 

august. Inger Bjørg Kvestad går inn som vikar i perioden
• Marit og Bradley Long har bekreftet kallet til misjonærtjeneste i Tel Aviv. 

Utreise utsettes trolig til sommeren 2016.
• Følgende volontører vil være i tjeneste skoleåret 2015/16: Marit Jelmert 

(Immanuelkirken), Mikael Pettersson (Immanuelkirken), Ingjerd Våge 
(Caspari Center), Elisabeth Ludvigsen (Machaseh) og Thorvald Pollestad 
(Haifa)

Vedtak:
Sakene tatt til orientering

LS 15.05.05. Årsregnskap 2014. Justering av balanse
jfr, LS 15.04.05

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak.
Notat fra økonomi- og administrasjonleder, vedlagt korrigert, balanse og 
årsregnskap 2014 med noter.
Revisjonsrapport fra BDO, datert 31.08.2015.

Ved nærmere gjennomgang av fondsregnskapene ble det oppdaget noen 
feilføringer som påvirker DNIs balansekonto. På denne bakgrunn er balansekonto 
og noteapparat noe endret i forhold til tidligere vedtak. Landsstyret har elektronisk 
godkjent og signert revidert årsmelding, årsregnskap og balanserapport for 
2014.

Vedtak:
1. Landsstyret bekrefter og godkjenner årsmelding og årsregnskap for 2014 med 
totale inntekter på kr. 25.199.464,- og resultat (overskudd) på kr. 2.451.718,-. 
Overskuddet tillegges egenkapitalen.

2. Landsstyret godkjenner balanserapport per 31.12.2014 med samlet gjeld og 
egenkapital på kr. 10.318.842, hvorav fri egenkapital utgjør kr. 2.410.953,-.

3. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak (LS 15.04.05).



LS 15.05.06. Halvårsregnskap, 1. halvår 2015

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med kommentarer til regnskapet
Halvårsregnskap 2015, sammenlignet med periodisert budsjett og økonomisk 
utvikling for samme periode 2012-2014.
Oversikt over testamentariske gaver 2015.

Landsstyret merker seg særlig følgende utviklingstrekk:
• Personlige gaver, særlig fast givertjeneste øker. Giverkampanjen våren 2015

synes derfor å ha lykkes
• Det er mottatt vel kr. 2 mill i testamentariske gaver, omtrent samme beløp 

som tilsvarende periode i 2014. Det forventes fortsatt  kr. 1 mill. mer på 
denne inntektsposten i 2015.

• Total resultatforbedring på over en halv million i forhold til tilsvarende periode
2014.

• Større andel av innsamlede midler overføres utearbeidet. 
• Personalkostnadene i Norge øker med ca en halv million, blant annet som 

følge av lønnsøking og innføring av ny pensjonsordning
• Driftskostnadene holdes fortsatt lave, og er betydelig under periodisert 

budsjett.
• Husleiekostnadene inkluderer både hovedkontoret, kretskontorene i 

Sørlandet og Bergen og bruktbutikkene i Bergen. Avtale med utleier på 
Frekhaug (bruktbutikk) er reforhandlet. Leiekontrakt for hovedkontoret 
utløper 31.12.2015, og kan reforhandles. Husleie er på kr. 1.250/m2 for 
hovedetasje og kr. 613/m2 for kjeller/lager. Totalt leieareal: 465 m2. 
Hovedkontoret har behov for mer kontorplass og lagerplass. Alternativer bør 
undersøkes.

Vedtak:
1. Landsstyret har behandlet hovedkassens halvårsregnskap for perioden januar- 
juni 2015, med et overskudd på kr. 590.213, og uttrykker tilfredshet med resultatet 
og de disposisjoner som er foretatt. Det konstateres at personlige gaver viser positiv
utvikling og at kostnadene i liten grad avviker fra periodisert budsjett.

2. På bakgrunn av fremlagte prognoser ser landsstyret mulighet for å realisere 
intensjonsvedtak om ekstra investeringer, men ber likevel administrasjonen vise 
nøkternhet og følge budsjettets rammer. 

LS 15.05.07. Misjonsbutikken Tabita. Markedsundersøkelse,
jfr. LS 15.03.11

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak
Utviklingstrekk for misjonsbutikken Tabita 2006-2014
Spørreundersøkelse (skjema)
Responser fra ansatte, agenter, tillitsvalgte og kunder

Spørreundersøkelsen er ikke entydig, verken når det gjelder formål, organisering, 
eller produktutvalg. Responsgruppene svarer ulikt, alt etter posisjon og kunnskap 
om helheten i Tabitas virksomhet. Det er behov for nærmere analyse av 
spørreundersøkelsen. 

Det er ikke vesentlig økning i Tabitas omsetning. 
Ut fra rent bedriftsøkonomiske kriterier bør derfor virksomheten avvikles. 



Den indirekte økonomiske effekten (bl.a. nye kontakter, økt engasjement og større 
synliggjøring av DNI) er ikke målbar. Evt. videre drift vil ut fra status føre til 
nedprioritering av andre områder.
Nåværende agenter bør tilbys alternative tjenester i tilfelle avvikling.
Vurdering av videre drift bør sees i sammenheng med organisasjonens 
veivalgsprosess.

Vedtak:
Landsstyret har mottatt svar på spørreundersøkelse om misjonsbutikken Tabita, og 
vil komme tilbake til vedtak vedrørende Tabitas fremtid når nærmere analyse av 
undersøkelsen foreligger.

LS 15.05.08. DNIs organisasjon. Veivalgsstrategi. 
jfr. LS 15.03.08 og 15.04.07

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med forslag til revidert fremdriftsplan
Powerpoint-presentasjon: Presentasjon av veivalgsstrategien på DNIs arbeidermøte

Det foreslås at prosess vedr. organisasjonens veivalgsstrategi 2030 behandles 
ferdig av landsstyret våren 2016, og at saken presenteres for landsmøtet 2016. 

Vedtak:
1. Landsstyret er orientert om utviklingen i DNIs veivalgsanalyse, og støtter forslaget
om å forsere prosessen med sikte på presentasjon av resultatet for landsmøtet 
2016.

2. Landsstyret åpner for at det innkalles til ekstraordinært rådsmøte i forbindelse 
med prosessen.

3. Landsstyret oppnevner  Anne Synnøve Ropstad til styringsgruppa som 
vararepresentant for Svein Granerud.

LS 15.05.09. Landsmøte 2016. Hovedtema og rammeprogram

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak.
Landsmøteprogram 2014.
Forslag til rammeprogram, LM 2016

Landsstyret mener det bør settes av mer tid enn foreslått (minimum to timer) til 
visjonsforedrag og behandling av saken om veivalgsstrategi. 
Presentasjon av kandidater til valgene bør være godt forberedt. 
Nominasjonskomiteens leder bør presentere kandidatene uten at det åpnes opp for 
ytterligere presentasjoner/anbefalinger i plenum. Uformell samling med mulighet til 
utspørring av landsstyrets medlemmer og kandidater fungerte bra ved forrige 
landsmøte, og kan gjentas.
Det bør vurderes å flytte forhandlingsmøtet til fredag eller lørdag, slik at flere får 
muligheten til å delta.

Vedtak:
Landsstyret ber om å bli orientert om programkomiteens arbeid, og vil komme 
tilbake til nærmere detaljer rundt hovedtema og landsmøtets forhandlingsdel i sitt 
neste møte.



LS 15.05.10. Misjonsstrategisk samtale: Visjon for misjon. DNIs rolle i forhold til den 
messianske bevegelse i Israel. Innledning ved John Woodhead 

Sakspapir:
Utdrag av Strategi- og langtidsplanen (§§ 5.3 og 6.2)

John Woodhead fremholdt følgende ekklesiologi og strategi:
• Alle troende i Israel, uavhengig av etnisitet, gruppetilhørighet eller teologi, 

tilhører den samme kropp, den samme familie og et felles samfunn
• Hele Israel er kalt til å være «et lys for folkeslagene»
• Den lokale menighet må være basis for denne tjenesten
• Menigheter søker sammen i strukturer med felles identitet, kultur og teologi. I

den sammenheng bør det også være plass til «lutherske messianske 
menigheter» i Israel.

• Fra menighetenes og organisasjonenes side må det legges større vekt på 
hvordan menighetene kan øve innflytelse i samfunnet.  Dette skjer gjennom 
fokus på:
- Evangelisering/ «outreach»
- Diakoni og samfunnstjeneste ut over menighetens grenser
- Lederutvikling: Oppmuntring til og utrustning/støtte til de som går inn i 
sekulære yrker. Det finnes stadig flere messianske jøder i ulike 
profesjoner/sekulære yrker
- Oppmuntring til dem med særskilte evner/gaver til å ta posisjoner som gir 
innflytelse i samfunnet
- Aktiv involvering i offentlig støtte til og forsvar for de troende

Vedtak:
Saken drøftet

  
LS 15.05.11. Rekruttering Stedlig representant, 

jfr. LS 15.03.12

Sakspapir:
Notat fra generalsekretæren med oppsummering av tidligere vedtak
E-post korrespondanse med Stedlig representant 06.09.2015

LS drøftet innholdet i stillingen og kvalifikasjons-/kompetansekrav som må stilles.
Mulige kandidater ble vurdert. 
Det er viktig at rekrutterings-prosessen kvalitetssikres gjennom intervjuer og 
referanser.
LS vil være villig til å tilpasse stillingsbeskrivelse til aktuelle kandidater og evt. finne 
supplerende løsninger gjennom andre ansatte, slik at nødvendige funksjoner 
samlet kan ivaretas på tilfredsstillende måte.

Stillingen utlyses umiddelbart.

Vedtak:
Saken drøftet

LS 15.05.12. Landsstyrets møteplan

Vedtak:
Landsstyret fastsetter følgende møteplan:

• LS 15.06: Mandag 12.10. kl. 12.00 – Tirsdag 13.10. kl 12.00. Bergen 
(Tidspunkt endret)



• LS 15.07: Mandag 14.12. kl. 10.00-18.00. Oslo
• LS 16.01: Torsdag 11.02. kl. 17.00-22.00. Gardermoen
• Rådsmøte: Fredag 12.02.2016  kl. 10.00-17.00. Gardermoen (Tentativt)
• LS 16.02: Onsdag 30.03. kl. 10.00-18.00. Oslo
• LS 16.03: Fredag 27.05. kl. 15.00-18.00 + Lørdag 28.05. kl. 09.00- 

12.00. Stavanger (jubileumshelg)  
LS-medlemmer bes melde fra til Paul Odland om de kan delta 
ved gudstjeneste søndag 29.05.


