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PROTOKOLL  

LS 17.03 
 
 

Scandic Bergen airport hotel  
tirsdag 2. mai kl. 10-18 

 
 

 
Til stede:  Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen, 

Randi Holm Myking, Paul Odland (ansattes representant) og Paul Eknes 
(1.varamedlem) 

 
Fra adm.:  Gen.sekr. Rolf G.Heitmann og ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit 
   
Øvrige: Odd Bjarne Skogestad (varamedlem for ansattes representant), Linda 

Ekerhovd (daglig leder i R2S), Miriam Skagestad (markeds- og 
innsamlingsleder) og Rolf Kjøde (sak 05) 

 
Forfall:  Anne Margrethe Lund 
   
 
 
Åpningsandakt ved Paul Eknes: Fil 4,13 og Luk 18,27 

 
Dagsorden: 
 
LS 17.03.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 17.03.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.02 
LS 17.03.03. Referatsaker 
LS 17.03.04. Aktuelle orienteringer 
LS 17.03.05. DNIs møte med kristen ungdomskultur: Rekruttering, oppfølging og utvikling 

av unge ambassadører, jfr. LS 17.01.03 a) og b) 
LS 17.03.06. DNIs organisasjonsmodell 2030, jfr. veilvalgsprosjektet § 5.7 
LS 17.03.07. DNIs personalstrategi, jfr. veilvalgsprosjektet § 5.5 
LS 17.03.08. Konsolidert årsregnskap og balanserapport 2016. 
LS 17.03.09. Årsregnskap og balanserapporter, fonds og legater 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2

LS 17.03.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 
LS 17.03.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.02 
 
  Vedtak: 

Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 
  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 17.03.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport, mars-april 2017, med bl.a. orientering om 
møter med kirkeledelsen og samarbeidspartnere i Ungarn.  
Perioderapport fra assisterende generalsekretær 

 
b) Protokoll, krinsårsmøte Sogn og Fjordane 22.04.2017 

 
c) Protokoll, kretsårsmøte Hedmark og Oppland 26.03.2017 

 

d) Protokoll, kretsårsmøte Stavanger 26.03.2017 
 

e) Referat, landsrådet i R2S 24.03.2017 
 

f) Referat, kretsstyremøter Bergen 10.01. og 28.03.2017 
 

g) Referat, kretsstyremøte Trøndelag 21.03.2017 
 

h) Referat, kretsstyremøte Stavanger 18.04.2017 
 

i) Protokoll, kretsårsmøte Trøndelag 22.04.2017 
 
  Vedtak: 
  Referatene tatt til etterretning 
 
 
LS 17.03.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Kvartalsregnskap for hovedkassen per 31.03.2017. 
Hovedkassens regnskap viser et underskudd på kr. 2,5 mill første kvartal. 
Underskuddet er ca kr. 1.4 mill større enn tilsvarende periode 2016, og 
skyldes i hovedsak mindre testamentariske gaver (kr. 680.000) og økte 
misjonskostnader (kr. 400.000). De fleste inntektsposter viser noe 
nedgang, med unntak av foreningsbidrag og kollekter. Lønns- og 
driftskostnader i Norge øker med ca kr. 100.000 hver.  
 

b) Nyhetsbrev fra Caspari Center, mars 2017 
 

c) Nyhetsbrev, Fellowship of Christian Students in Israel (FCSI), 23.03.2017 
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d) Utkast til eksteriør tegning av Ebenezerhjemmet og Beit Eliahu senter, 
utarbeidet av arkitekt Amos Livnat 

 

e) Referat fra styremøte i Hjelp Jødene Hjem (HJH) 27.03.2017, med oversikt 
over prosjekter og bevilgninger 

 

f) Søknad fra Källan, Sverige, om fullt partnerskap i Immanuel Ministries, 
datert 30.12.2016. Partnerskapet innebærer et årlig bidrag på NIS 15.000. 

 
g) Oversikt over vervekampanje for bladet Først. Per 23.04.2017 er det 

vervet 156 nye abonnenter. Alle kretser får ukesrapporter 
 

h) Utkast til forsamlingsavtale mellom DNI og menigheter/forsamlinger 
utenfor Den norske kirke 

 

i) Prosjektskisse for produksjon av kortfilmer som presenterer DNIs program. 
Christine Eidsheim er engasjert som fotograf og produsent.  

 

j) Planer om rehabilitering og bruksplan for eiendommen Nedre Dalgate 9 i 
Stavanger har vært utsatt i påvente av ny byplan for området. Beslutning 
om lokalisering av nytt tinghus og opprustning av Nytorget er utsatt i minst 
tre år iflg. Stavanger Aftenblad 26.04.2017. DNI må derfor fatte 
beslutninger uavhengig av ny byplan for området  

 

Vedtak: 
  Sakene tatt til orientering 
 

LS 17.03.05. DNIs møte med kristen ungdomskultur: Rekruttering, oppfølging og 
utvikling av unge ambassadører,  
jfr. LS 17.01.03 a) og b) 

 
  Sakspapir: 

Notat fra generalsekretæren med henvisning til strategiplanens § 6.5. 
 
 Rolf Kjøde fra NLA Høyskolen innledet til samtale. 

Kjøde pekte blant annet på følgende momenter og karaktertrekk ved 
ungdomskulturen (18-30 år), og de utfordringer dette gir DNI: 

 
• Mange forlater kristent miljø i 18-19års alderen – en fase i livet som er viktig 

for identitetsdannelse 
• Relasjonell generasjon/tidsepoke: Hvordan kan DNI bygge relasjoner til 

ungdomsgenerasjonen? 
• Erfaringsbasert /-orientert forståelse av kristenlivet, ofte kombinert med lav 

bibelkunnskap: DNIs helhetlige bibelteologi der GT og NT sees i sammenheng 
vil være et viktig bidrag. Unge må få erfaring med misjon i praksis (jfr. 
volontørtjeneste og BridgeBuilders) 

• Mangel på organisasjonslojalitet. DNI må anvende visjonen og «saken» i 
kommunikasjonen med ungdom i stedet for organisasjonen i seg selv. 
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• Ungdom velger alternativt internasjonalt engasjement utenfor 
organisasjonenes arbeid, selv om organisasjonene har kvalifiserte og 
relevante program. (jfr. Impuls og Get Focused) 

• Ungdom er dedikerte i forhold til saker og engasjement de brenner for  
• Ellipsemodellen kirke – bedehus er snart i ferd med å forsvinne. Kristne 

samles til fellesskap og sakramentsforvaltning på ett sted. Israelsmisjonen må 
satse på menighets-/ forsamlingssegmentet og integreres der, blant annet 
gjennom felles strategier 

• Ungdom er ambivalent i forhold til Israel/Israelsengasjement, selv om de er 
positive til misjon. DNI må arbeide med å møte denne ambivalensen 
konstruktivt 

• «Altfor mange kristne organisasjoner har altfor få kristne» 
• DNI har i stor grad hatt geografisk misjonsstrategi. Skal geografi eller 

målgrupper i fremtiden være styrende for satsingsområder og rekruttering? 
• DNI må samarbeide med andre organisasjoner / nettverk for å nå 

ungdomsgenerasjonen 
• Hvis DNI får tilgang til og innpass i andre organisasjoners hjemmearbeid, vil 

da DNI trenge egne regionalt ansatte i Norge? 
• DNI må være til stede på de store arenaene der ungdom samles, f.eks 

festivaler (Get Focused, Impuls, Skjærgårds, UL, KRIK (?), UiO), samt ved 
kristne utdanningsinstitusjoner (bibelskoler og teologiske høyskoler) 
 
Øvrige momenter fra samtalen: 

• Ungdom søker fellesskap. Det er ikke bare de store stevnene som trekker. 
Også mindre (regionale) møteplasser er viktige  

• Ungdom vil ha kvalitet og er kunnskapssøkende 
• Ungdom er hel-digitale. Vi må være fremst på teknologi og sosiale medier 
• «Merkelapper», navn og titler på arrangement, møter og seminarer er viktig. 

Begrepet «Israel» er for mange unge tabu  
• Bedehus som har evne til fornyelse vil overleve 
• Nye menigheter viser større vilje og evne til å lære noe nytt, og er åpne for 

nye impulser. DNI må bli en del av miljøer som arbeider med 
menighetsplanting 

• DNI må gi unge mulighet til å realisere sine visjoner og virkeliggjøre sine ideer 
• DNI bør få en felles forståelse av at «ellipsemodellen» er i ferd med å opphøre 
• Unge trenger også kontakt med eldre kunnskapsformidlere. 

Kommunikasjonsform («tilbereding») er viktig. Innholdet trenger ikke endres 
• Viktig med kompetanseoverføring. DNI bør satse sterkere på mentor-tjeneste 

og trainees 
• Skape forståelse for at Israelsmisjonen er viktig for eget trosliv og ikke bare et 

tjenestetilbud: «Jeg er med i Israelsmisjonen fordi jeg trenger det. Skal jeg 
kjenne Jesus, må jeg bli kjent med slekta hans» 

Vedtak: 
Saken drøftet 

 

LS 17.03.06. DNIs organisasjonsmodell 2030, 
 jfr. veilvalgsprosjektet § 5.7 
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Sakspapir: 
a) Notat fra generalsekretæren med forslag til mulige alternative 

organisasjonsmodeller og videre prosess 
b) Generalsekretærens foredrag på rådsmøtet 2011: «Fra organisasjon til 

bevegelse. Byggeklosser i fremtidens israelsmisjon» 
c) Veivalgsdokumentets § 5.7 (DNIs organisasjonsmodell år 2030) og § 6.2 

(Forslag til tiltak) 
 

Veivalgsdokumentet peker på behovet for fleksibel kretsstruktur og mulighet 
for ulik organisering. Det sies blant annet at DNI i fremtiden vil fungere som en 
«paraply over et nettverk av selvstendige aktører» og som koordinator for 
deltakere i nettverket. I tillegg til organisert regionalt og lokalt arbeid, vil det 
oppstå fellesskap og interessegrupper som deler DNIs visjon og som derfor 
bør inkluderes i DNIs nettverk.  
 
Flere områder i Norge har i dag ikke organisert virksomhet for DNI eller er 
inkludert i en kretsstruktur. Noen kretser er nedlagt, mens andre vurderer 
sammenslåing. 

 
  Følgende synspunkt kom frem i samtalen: 
 

• Det er ikke noe mål i seg selv å ta bort det vi har (kretsstrukturen) 
• Fleksibilitet innebærer åpenhet og vilje til tverrstrukturer, også i de kretsene 

som fungerer godt. Spørsmålet er derfor hva dagens kretsstruktur kan 
suppleres med 

• Viktig at nye initiativ og tiltak ikke oppleves som truende eller konkurrerende, 
men supplerende, jfr. tverrstrukturelt lokalt initiativ for å nå unge voksne 

• Målgruppeorientert satsing må ikke medføre at noen aldersgrupper defineres 
ut av organisasjonens virksomhet 

• Behov for en koordinerende instans for frivillighet  
• Implementering av nye organisasjonsmodeller er prosesser som må tilpasses 

regionale forhold og vurderes ut fra tjenlighet 
• Endringsprosess må være basert på tillit og trygghetsfølelse  
• Viktig å legge frem alternative modeller for å skape refleksjon og debatt. Noen 

«prøvemodeller» bør utvikles. 
 

Vedtak: 
1. Alternative organisasjonsmodeller basert på generalsekretærens notat og 

landsstyrets kommentarer presenteres og drøftes på arbeidermøtet 2017. 
2. Det utarbeides en presentasjon og et høringsnotat som sendes 

kretsstyrene og landsrådet i R2S, samtidig som det avtales møter mellom 
kretsstyrene og representanter fra DNIs ledelse 

3. Høringsrunden pågår høsten 2017, og drøftes i landsstyret i desember. 
4. Landsstyret vedtar våren 2018 ny organisasjonsmodell, og presenterer 

denne for landsmøtet 2018 
 
 

LS 17.03.07. DNIs personalstrategi  
jfr. veilvalgsprosjektet § 5.5 

Sakspapir: 
 a) Notat fra generalsekretæren med forslag til mål og tiltak, basert på § 6.5 i 
DNIs strategiplan 2010-2020, og veivalgsprosjektets anbefalte forslag til 
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personalstrategi 2030  
b) Veivalgsdokumentet §§ 5.5. og 6.2 

 

DNI vil de nærmeste årene få stor utskiftning av ansatte i Norge med lang 
ansiennitet og høy kompetanse. DNI verdsetter og legger vekt på høy faglig 
kompetanse hos medarbeidere. Samtidig er det definert noen viktige 
satsingsområder, blant annet nettverksbygging, frivillighetssatsing og fokus på 
yngre målgrupper. Det er derfor viktig med en gjennomtenkt og bevisst 
rekrutterings- og personalstrategi som både innebærer funksjon/rolle, 
kompetanse- / kvalifikasjonskrav, lokalisering og finansiering 

Følgende synspunkt kom frem i samtalen: 

• Rette folk, på rett plass, til rette oppgaver: Moderne og gode 
kommunikasjonsmidler tilsier at det viktigste ikke er hvor folk bor, men hva de 
gjør 

• Viktig å ha ansatte der organisasjonens geografiske tyngdepunkt er.  
• DNI trenger fagkonsulenter knyttet til DNIs satsingsområder i større grad enn 

«sekretærer». Administrative funksjoner søkes i større grad overført til 
frivillige.  

• Ledelses- og koordineringsbehov både i forhold til frivillige og ansatte 
• DNI bør promotere egen kompetanse i møte med ulike kristne miljø og 

utarbeide satser for honorar 
• Hensynet til lokale og sentrale behov må avveies og imøtekommes, Dette 

gjelder særlig ved nye ansettelser og endret lokalisering. 

Vedtak: 

Landsstyret ber administrasjonen integrere forslag til ny personalpolitikk i 
høringsdokumentet om «DNIs organisasjonsmodell 2030» (jfr. LS 17.03.06)   

 

LS 17.03.08. Konsolidert årsregnskap og balanserapport 2016. 
 
  Sakspspapir: 

a) Årsberetning 2016 
b) Resultatregnskap og balanserapport 2016, sammenlignet med 2015, 

vedlagt noteopplysninger 
 
Konsolidert årsregnskap 2016, inklusiv regnskaper i Israel, viser et resultat 
(overskudd) på kr. 2.899.962 etter finans- og ekstraordinære poster.  
Overskuddet inkluderer inntektsføring av beholdningen i Søster Olga 
Olaussens minnefond (kr. 385.008), da fondet i henhold til landsstyrets vedtak 
er besluttet avviklet (LS 15.03.06). 
 
Totale driftsinntekter er på kr. 26.713.893. Testamentariske gaver utgjør kr. 
8.082.270. 
Totale driftskostnader er på kr. 23.942.226, fordelt slik: 
a) Lønnskostnader Norge: kr. 7,5 mill 
b) Lønnskostnader misjonsfelt: kr. 5 mill 
c) Driftskostnader Norge: kr. 6,4 mill. 
d) Driftskostnader misjonsfelt: Kr. 4,3 mill. 
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Balanserapporten per 31.12.2016 viser opptjent egenkapital på kr. 6.111.026, 
hvorav fri egenkapital utgjør kr. 5.734.478 
 
Vedtak: 
1. Landsstyret godkjenner årsmelding, konsolidert resultatregnskap og 

balanse for 2016 med totale inntekter på kr. 26.713.893 og årsresultat 
(overskudd) på kr. 2.899.962 

2. Årsresultatet tillegges egenkapitalen 
3. Revisors rapport ettersendes landsstyrets medlemmer til orientering.  

 
 

LS 17.03.09. Årsregnskap og balanserapporter, fonds og legater 
 
  Sakspapir: 

a) Forslag til vedtak, presentert av generalsekretæren 
b) Resultatregnskap og balanserapport 2016, Frimerkefondet 
c) Resultatregnskap og balanserapport 2016, Ebenezerfondet 
d) Resultatregnskap og balanserapport 2016, Søster Olga Olaussens 

Minnefond 
 

1. Frimerkefondet 
Det ble solgt frimerker for kr. 6.624,- i 2016. Samlet egenkapital per 
31.12.2016 er kr. 376.749,-. Renteinntekter utgjør i 2016 kr. 1.558,-. 80 % 
av renteinntektene disponeres av Caspari Center til utdeling av stipend 
 

2. Ebenezerfondet 
Samlet egenkapital per 31.12.2016 er kr. 1.440.549. Renteinntekter utgjør 
i 2016 kr. 6.160,- hvorav 90 % overføres som driftsmidler til 
Ebenezerhjemmet 
 

3. Søster Olga Olaussens minnefond 
Fondet ble i 2015 besluttet avviklet da midlene ikke var fysisk avsatt på 
særskilt konto (LS 15.03.06). Vedtaket ble imidlertid ikke iverksatt før i 
2016. Følgelig ble det også bevilget midler fra fondet i 2016 på kr. 50.880, 
øremerket misjonærutdannelse (LS 16.02.08). Fondets kapital etter 
bevilgning var på kr. 385.008,88, Beløpet er inntektsført i DNIs regnskap i 
2016.  
 
Vedtak: 
1. Landsstyret godkjenner årsregnskap og balanserapport 2016 for 

Søster Olga Olaussens Minnefond. Fondet ansees avviklet 
2. Landsstyret godkjenner årsregnskap og balanserapport 2016 for 

Frimerkefondet med en samlet egenkapital på kr. 376.748,90. 
3. Landsstyret godkjenner årsregnskap og balanserapport 2016 for 

Ebenezerfondet med en samlet egenkapital på kr. 1.440.549,23. 
 

 
 

 

 


