
PROTOKOLL LS 15.07
Rica Holberg hotell og hovedkontoret

mandag 14. desember kl. 10.00 - 17.30

Til stede: Bjørn Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein 
Lilleaasen, Paul Odland (ansattes representant) og Anne Synnøve Ropstad.

Fra adm.: Rolf Gunnar Heitmann (gen.sekr.), Jorunn Andestad Langmoen
(ass.gen.sekr.) og Torstein Bryne (øk.- og adm.leder) (sak 06)

Forfall: Randi Holm Myking 

Åpningsandakt v/Brit Hvalvik: Luk.1,46-55

Dagsorden:

LS 15.07.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LS 15.07.02. Godkjenning av protokoll, LS 15.06
LS 15.07.03. Referatsaker
LS 15.07.04. Aktuelle orienteringer
LS 15.07.05. Veivalgsprosjektet. Oppsummering etter første storsamling, jfr. LS 15.06.05
LS 15.07.06. Budsjett 2016, jfr. LS 15.06.11
LS 15.07.07. Ansettelse, Stedlig representant, jfr. LS 15.06.08
LS 15.07.08. Freds- og forsoningsarbeid. Innstilling fra ressursgruppa, jfr. LS 15.03.10
LS 15.07.09. Lønns- og personalutvalget. Sammensetning og mandat.
LS 15.07.10. Misjonsstrategisk samtale: Teologisk pluralisme og samarbeidsrelasjoner. 

DNIs samarbeid med Den norske kirke i lys av kirkevalget og bispemøtets 
uttalelse, jfr. LS 15.06.03 e)



LS 15.07.01 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader

LS 15.07.02 Godkjenning av protokoll, LS 15.06.

Vedtak:
Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post.
Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen.

LS 15.07.03 Referatsaker

a) Generalsekretærens rapport, oktober-desember 2015, med hovedfokus på
følgende:

- Internasjonale styremøter
- Missiologikurs og nettverksbygging blant norske misjonsledere 
- Møte med «Seeds of Hope», og relasjonen til Muslim Background 
Believers.
- Møte med kirkeledere i Skottland
- Informasjon om misjonsuka i Oslo bispedømme i januar 
v/ass.gen.sekr.. DNI er hovedsamarbeidspartner.

b) Protokoll, styremøte Ebenezerhjemmet 12.11.2015
- Faith Goldberg er ansatt som ny lege / deputy manager fra 
sommeren 2016.
- Det planlegges jubileumsmarkering våren 2016 (40 år)

c) Protokoll, styremøte Caspari Center 15.03, 03.-04.11.2015
- Caspari Center ønsker å iverksette et nytt 
disippelopplæringsprogram, Alef-Tav kurs.

d) Foreløpig protokoll, styremøte Immanuel Ministries 11.11.2015, vedlagt 
strateginotat utarbeidet av gen.sekr.

e) Protokoll, lønns- og personalutvalget, LPU 15.05, 30.11.2015

f) Referat, kretsstyremøter Stavanger 19.10. og 23.11.2015

g) Referat, kretsstyremøter Østfold 12.10. og 24.11.2015

h) Referat, landsrådet i R2S, LR 15.03, 02.-03.10.2015

i) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland 03.11.2015

j) Referat, landsrådet i R2S. LR 15.04, 07.12.2015

k) Notat fra gen.sekr. vedr. møte om navneendring, Misjonsblad for Israel, 
11.12.2015, vedlagt orientering fra markeds- og kommunikasjonsleder 
vedr. prosessen om navneendring.

- Eventuelt nytt navn på Misjonsblad for Israel bør sees i sammenheng
med veivalgsprosjektet, inkl. vurdering av organisasjonens navn.



- Landsstyret mener det vil være viktig å forankre eventuell endring av 
navn i styrevedtak. 

Vedtak:
Referatene tatt til etterretning

LS 15.07.04 Aktuelle orienteringer

a) Økonomisk rapport per 31.10.2015
Driftsregnskapet per oktober viser underskudd på kr. 606.846. Underskuddet 
er noe høyere enn periodisert budsjett. 
Personlige gaver er ca  kr. 200.000 lavere enn tilsvarende periode 2014. Dette
skyldes sannsynligvis ett appellbrev mindre i 2015.
Testamentariske gaver er på kr. 3,8 mill, vel 1 mill over budsjett.
Misjonskostnadene øker noe, hovedsaklig som følge av svak krone i forhold til
shekel, mens driftskostnader i Norge er redusert.
Prognoser for 2015 tilsier regnskap i balanse ved årets utgang.

b) Nyhetsbrev, stedlig representant, oktober 2015

c) Referat fra partnermøte, BridgeBuilders, oktober 2015, vedlagt utkast til ny
samarbeidsavtale.

d) Nyhetsmail og Nyhetsbrev Machaseh, desember 2015

e) Nyhetsmail, Jews for Jesus Moskva, 19.11.2015

f) Foredrag v/Ole Chr. Kvarme ved bispemøtets åpning 26.10.2015: «Israel, 
folkene og Bibelens løfter», vedlagt respons fra generalsekretæren.

g) Generalsekretærens artikkel til festskrift i anledning Asle Dingstad 70års 
dag. 

Vedtak:
Sakene tatt til orientering

LS 15.07.05. Veivalgsprosjektet. Oppsummering etter første storsamling, 
jfr. LS 15.06.05

Sakspapir:
a) Notat fra generalsekretæren
b) Veivalgsanalyse og sammendrag fra samtalene vedr. DNIs fremtidsbilder. 
c) Internanalyse

Vedtak:
Landsstyret tar orienteringen til etterretning.
Neste storsamling blir Rådsmøte i Oslo 12. februar 2016

LS 15.07.06. Budsjett 2016, jfr. LS 15.06.11

Sakspapir:
a) Notat fra generalsekretæren med forslag til salderingsposter



b) Foreløpig årsbudsjett 2016, hovedposter, sammenlignet med budsjett 2015 
og regnskap 2013-2015.
c) Foreløpig årsbudsjett 2016, spesifisert på kontonivå.

Foreløpig årsbudsjett 2016 er basert på innsendte avdelingsbudsjett, og viser 
et underskudd på kr. 3.546.730.
Inntektsbudsjettet ligger ca 1 mill. under den målsetting LS har fastsatt. 
Det er budsjettert med testamentariske gaver i henhold til de prinsipper LS har
fastsatt (kr. 1,5 mill.), selv om det er innmeldt arv til utbetaling i 2016 på ca kr. 
3,8 mill. 
Misjonskostnadene øker med ca kr. 1,2 mill i forhold til budsjett 2015 som 
følge av kursutvikling og ekstra kostnader ved endringer i staben (flytte- og 
rekrutteringskostnader)

Offentlig kompensasjon som følge av permisjoner er ikke budsjettert. 
Forundersøkelse og investering i ny databaseløsning er heller ikke 
budsjettert. 
DNIs leilighet i Bat Yam er nå fraflyttet. Den kan enten disponeres av DNI til 
misjonsformål, leies ut eller selges. Den krever noe opp-pussing, men 
løsningsalternativer er ikke lagt inn i budsjettet.

LS mener det er vanskelig å gjøre store driftsmessige omlegginger før 
innstillingen fra styringsgruppa i veivalgsprosjektet foreligger. Organisatoriske 
omlegginger vil også kreve økonomiske midler.

LS mener det er grunn til videre vurdering av arealbruk og juridiske forhold 
knyttet til DNIs eiendom i Stavanger. Ordningen med kretskontorer bør også 
vurderes.

LS erkjenner at virksomhet knyttet til misjonsbutikken Tabita ikke gir 
økonomisk overskudd, og at nye tiltak derfor må gjennomføres.

Eksternt kjøp av tjenester må vurderes i forhold til effektivitet og lønnsomhet.

LS kan forsvare et mindre budsjettunderskudd under forutsetning av at det 
finnes tilstrekkelig med likvide midler.

Vedtak:
1. Landsstyret har drøftet alternative tiltak med sikte på budsjett i balanse for 
2016, men innser at flere tiltak berører områder som for tiden drøftes i 
veivalgsprosjektet. Landsstyret ønsker ikke å binde den prosessen, men 
mener likevel det er grunn til betydelig omlegging av organisasjonens
drift på flere områder.

2. Det iverksettes styrt avvikling av misjonsbutikken Tabita i sin nåværende 
form. Butikken kan evt. videreføres med begrenset vareutvalg uten vesentlig 
varelager eller administrasjon.

3. Landsstyret vil anvende kr. 2,5 mill av forhåndsinnmeldt arv i 2016 til drift 
av organisasjonen. Av øvrig innmeldt arv settes det foreløpig av kr. 200.000 til
investering i ny databaseløsning.

4. Landsstyret forutsetter stram økonomistyring i tiden fremover, og ber om at 
revidert budsjett i tilnærmet balanse fremlegges i neste møte.



LS 15.07.07. Ansettelse, Stedlig representant, jfr. LS 15.06.08

Sakspapir:
a) Notat fra generalsekretæren med beskrivelse av rekrutteringsprosessen og 
de vurderinger som er gjort.
b) Korrespondanse med stedlig representant 02.12.2015 vedr. mulig 
forlengelse av kontrakt.
c) Korrespondanse med stedlig representant 13.12.2015 vedr. samme sak.

Generalsekretæren ga en muntlig orientering om samtaler med John Sode-
Woodhead og andre kandidater til stillinger i Israel, samt kontakt med ulike 
referanser.

Vedtak:
1. Landsstyret forlenger ansettelseskontraktene med Helene og Andreas 
Johansson frem til sommeren 2017. 
2. Landsstyret kaller John Sode-Woodhead til tjeneste i Israel, med ansettelse
våren 2016. Woodhead engasjeres i prosjektstilling som konsulent  frem til 
sommeren 2017.
3. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med planene om
ungdomsmisjonær / informasjonsmedarbeider i Israel, med sikte på 
utsendelse høsten 2017.

LS 15.07.08. Freds- og forsoningsarbeid. Innstilling fra ressursgruppa, 
jfr. LS 15.03.10

Sakspapir:
Notat fra assisterende generalsekretær med orientering om ressursgruppas 
arbeid.

LS ser gjerne at gruppas medlemmer enkeltvis leverer innspill og analyser 
uten at det nødvendigvis skal trekkes felles konklusjoner i alle spørsmål.

Vedtak:
LS tar orienteringen til etterretning og utsetter saken inntil ressursgruppas 
innstilling foreligger.

LS 15.07.09. Lønns- og personalutvalget. Sammensetning og mandat.

Sakspapir:
a) Notat fra generalsekretæren med forslag til endringer i gjeldende 
retningslinjer.
b) Retningslinjer for lønns- og personalutvalget (LPU) (LS 07.07.13)
c) Lover for DNIs arbeiderforening (DNIA), vedtatt 23.06.1980

Utearbeidernes medlemskap i DNIA og deres representasjon i LPU må 
avklares. Det samme gjelder stedlig representants rolle som tillitsvalgt, 
samtidig som han ivaretar arbeidsgiveransvar. 

Vedtak:



Landsstyret anmoder styret for DNIs arbeiderforening (DNIA) å vurdere lovene
for DNIA, inkl. hvilke grupper av ansatte foreningen omfatter, og DNIAs 
representasjon i LS/LPU.
LS vil komme tilbake til saken når innstilling fra DNIA foreligger.

LS 15.07.10. Misjonsstrategisk samtale: Teologisk pluralisme og 
samarbeidsrelasjoner.  DNIs samarbeid med Den norske kirke i lys av 
kirkevalget og bispemøtets uttalelse, jfr. LS 15.06.03 e)

Sakspapir:
a) Notat fra generalsekretæren med skisse til ulike samarbeidsmodeller
b) Bispemøtets vedtak 30.10.2015. BM 37.15
c) «Synspunkt» fra Normisjon, Dagen 16.11.2015: «Normisjon og kirkens vei»
d) Landsstyrets uttalelse til Kirkemøtet 2007, datert 01.11.2007.

Følgende retningsgivende synspunkt fremkom i samtalen:
• DNIs utspill og vedtak må være forutsigbare. Det innebærer at DNIs 

standpunkt og reaksjoner må være kjent på et tidlig stadium
• DNI bør drøfte og koordinere reaksjoner og vedtak med øvrige 

samarbeidspartnere med sikte på mest mulig felles holdning og 
handling.

• Hovedhensikten med SMM-arbeidet er å styrke lokalmenighetenes 
engasjement for misjon. Det må fortsatt være en målsetting. De fleste 
av DNIs givere og støttespillere vil trolig fortsatt opprettholde 
medlemskap i Den norske kirke, og trenge vår støtte.

• DNIs argumentasjon må handle om Skriftsyn og hermeneutikk; ikke 
ensidig om ekteskapsforståelse og homofili. DNIs verdigrunnlag er 
uendret. Det er i tilfelle Den norske kirke som innfører ny lære, der 
tolkningsprinsippet ikke lenger er «Skriften alene», men der erfaringen 
korrigerer Skriftforståelsen. 

• Den nye ekteskapsforståelsen handler ikke bare om et «nytt syn», 
men om en «ny lære».

• DNI kan ikke ha andre kriterier for ansettelse og personalforvaltning i 
samarbeidstillinger enn det vi har overfor egne ansatte. 

• DNI må være konsekvente i sin argumentasjon og praksis. DNIs 
reaksjoner overfor vår finske samarbeidspartner, FELM, danner 
presedens.

• DNIs samarbeid med Den norske kirke er ikke primært økonomisk 
begrunnet.

• Den norske kirke har fortsatt stort kontaktnett og nedslagsfelt. Ingen 
kan erstatte DNI og vårt budskap i Den norske kirke. 

 
Vedtak:
1. Landsstyret fastholder at vigsel av samkjønnede er uforenlig med den 
bibelske ekteskapsforståelsen. Innføring av vigselliturgi for samkjønnede vil 
derfor være innføring av ny og kirkesplittende lære.

2. Landsstyret ber generalsekretæren, på bakgrunn av landsstyrets 
synspunkter, føre samtaler med andre misjonsorganisasjoner i SMM med 
sikte på å finne frem til felles holdninger og veivalg i det videre SMM-arbeidet 
og relasjonene til Den norske kirke. Landsstyret vil komme tilbake til videre 
beslutninger og tiltak når resultatet av slike samtaler foreligger. 


