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PROTOKOLL  

LS 17.04 
 
 

DNIs hovedkontor (Konferanserommet), Holbergs plass 4, Oslo 
Mandag 16. oktober kl. 10 - 18 

 
 

 
Til stede:  Svein Granerud, Bjørn Lauritzen, Anne Margrethe Lund, Randi Holm Myking, 

Paul Eknes, Helge Standal og Paul Odland (ansattes representant) 
 
Fra adm.:  Gen.sekr. Rolf G. Heitmann og ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit 
  Adm.leder Torstein Bryne deltok ved behandlingen av sakene 04 a) og 05. 
  Ass.gen.sekr. fratrådte ved behandlignen av sak 14  
   
Forfall:  Bjørn Theodor Hesselberg og Svein Lilleaasen 
 
 
Grunnet sykdom har Bjørn Th. Hesselberg bedt om fritak fra rollen som styreleder. 
Nestleder, Svein Granerud, overtar derfor midlertidig oppgaven som styrets leder.  
   
 
Åpningsandakt ved Paul Odland: 1. Kong. 19  

 
Dagsorden: 
 
LS 17.04.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 17.04.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.03 
LS 17.04.03. Referatsaker 
LS 17.04.04. Aktuelle orienteringer 
LS 17.04.05. Halvårsregnskap, 1. halvår 2017 
LS 17.04.06. Halvårsrapport, stedlig representant Israel 
LS 17.04.07. DNIs organisasjonsmodell og personalstrategi, jfr. LS 17.03.06 og 07 
LS 17.04.08. Samarbeidsavtale med HIT (Hosting Israeli Travellers) 
LS 17.04.09. Immanuelkirkens kafeprosjekt, jfr. LS 16.06.07 
LS 17.04.10. Landsmøtet 2018, jfr. LS 16.06.10 og 17.02.09  
LS 17.04.11. Målsetting og handlingsplaner 2018 
LS 17.04.12. Jubileumsmarkeringer 2019, jfr. LS 16.06.10  
LS 17.04.13. Eiendomsforvaltning, Nedre Dalgate 9 Stavanger, jfr. LS 17.01.09 
LS 17.04.14. Konfidensiell sak 
LS 17.04.15. Reviderte retningslinjer for nominasjonskomiteen 
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LS 17.04.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling godkjent uten merknader 
  Dagsorden godkjent med følgende tilføyelser: 
  LS 17.04.14. Konfidensiell sak 

LS 17.04.15. Reviderte retningslinjer for nominasjonskomiteen 
 
 
LS 17.04.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.03 
 
  Vedtak: 

Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 
  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 17.04.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport, august-september 2017, med bl.a. 
orientering om LCJE-konferanse i Berlin, seminar med Fidon Mwombeki, 
leder for avdeling for misjon og utvikling i Det Lutherske Verdensforbund, 
og møte med Mellomkirkelig Råd.   
 

b) Rapport fra assisterende generalsekretær, med bl.a. orientering om 
møtevirksomhet, nettverksbygging og bokutgivelse. Planer om oppstart av 
bibelskoletilbud for ungdom i Israel ser nå ut til å kunne realiseres høsten 
2018 i samarbeid med Ungdom i Oppdrag, avdeling Sola.  

 
c) Protokoll, kretsårsmøte Sogn og Fjordane 22.04.2017 
d) Protokoll, kretsårsmøte TeVeBu 22.05.2017 
e) Referat, styremøte Immanuel Ministries 16.05.2017 
f) Referat, styremøte Caspari Center 13.06.2017 
g) Referat, styremøte Ebenezerhjemmet 17.-18.05.2017 
h) Referat, kretsstyremøter TeVeBu 27.03. og 19.06.2017 
i) Referat, kretsstyremøter Hedmark og Oppland 25.04. og 05.09.2017 
j) Referat, kretsstyremøter Stavanger 19.06. og 28.08.2017 
k) Referat, kretsstyremøter Trøndelag 30.05. og 29.08.2017 
l) Referat, kretsstyremøter Østfold 29.05. og 11.09.2017 
m) Referat, kretsstyremøter Bergen 23.05. og 05.09.2017 
n) Referat, kretsstyremøte Sogn og Fjordane 04.09.2017 
o) Referat, Samarbeidsråd for Menighet og Misjon 22.03.2017 
p) Protokoll, landsmøte i Familie og Medier 28.04.2017   

 
  Vedtak: 
  Referatene tatt til etterretning 
 
 
LS 17.04.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Regnskapsrapport per 31.08.2017 
Rapporten viser et driftsunderskudd på kr. 3,5 mill. DNIs likviditet er derfor 
betydelig svekket gjennom sommeren, og gjør at kassakreditt har vært 
nødvendig. Personlige gaver, særlig gjennom appellbrev og kollekter, 
øker, mens bidrag fra Den norske kirke og forretningsinntekter minker. 
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Misjonskostnadene øker, men ikke ut over budsjett og landsstyrets 
særskilte bevilgninger. DNI har hatt ekstra kostnader som følge av 
endringer i lisenser og rettigheter for vårt operativsystem.    

b) Nyhetsbrev, Caspari Center juni og september 2017 
c) Nyhetsbrev, Ebenezerhjemmet juli 2017, samt informasjon av 13.07.2017 

vedr. bemanningssituasjonen og vanskelig likviditet 
d) Nyhetsmail, Machaseh 01.10.2017 
e) Nyhetsbrev, Tor Arne Grimstad juli 2017 
f) Nyhetsbrev, John Sode-Woodhead 27.06.2017 
g) Nyhetsmail, Florin Suciu 31.08.2017 
h) Nyhetsmail, Avi Snyder/Jews for Jesus vedr. Budapest september 2017 
i) Grunnlagsdokument (Statement of faith), Ebenezerhjemmet  
j) Uttalelse fra LCJEs Europakonferanse 14.-17.08.2017. Uttalelsen er 

trykket i Dagen, og ellers tilgjengelig på DNIs nettside. Den er positivt 
mottatt i Mellomkirkelig Råd og SMM 

k) Uttalelse/Pressemelding fra «Helsinki Consultation» 03.07.2017. 
l) Betenkning vedr. Caspari Centers juridiske status og ansvarsforholdet 

mellom CCs styre og DNI, utarbeidet av stedlig representant 09.06.2017. 
Saken er behandlet i CCs styre. § 4 i statuttene er endret i henhold til 
dette: 

§4. Organization  
In order to fulfil its purpose, Caspari maintains legal incorporations in Israel 
and the United States. 

The Caspari Center in Jerusalem is not independently registered in Israel, but 
operates legally under the auspices of the Norwegian Church Ministry to 
Israel (Registration #560011355). This center is the main service delivery 
center for Caspari. The Caspari Center is a branch of NCMI 
 

m) Konfidensielt notat fra Den Evangeliske Allianse i Israel vedr. vigselsrett for 
evangeliske kirker og menigheter, datert 22.02.2017 

n) Informasjon om endringer i staben. Assisterende generalsekretær vil bo i 
Bergen og ha arbeidsstasjon ved kontoret i Bergen, i tillegg til kontoret i 
Oslo 

o) Nyhetsbrev, Beit Eliahu september 2017 
 
Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 

 
 
LS 17.04.05. Halvårsregnskap, 1. halvår 2017  

jfr. LS 17.04.04 a) 
 
Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. med kommentarer til regnskapet 
b) DNIs resultatregnskap pr. 30.06.2017 

 
Driftsregnskapet for hovedkontoret første halvår 2017 viser et underskudd på 
kr. 1.239.900. Underskuddet er noe mindre enn periodisert budsjett med et 
årsunderskudd på kr. 2,3 mill. 
 
Personlige gaver har økt med 12 % sammenlignet med samme periode 2016. 
Totale gaveinntekter øker med 8 %, mens det er nedgang i arrangements- og 
forretningsinntekter. Misjonskostnadene øker med 7 %. Dette ligger innenfor 
budsjett og landsstyrets vedtak, og skyldes i hovedsak økte utgifter som følge 
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av endringer i staben og ekstra utgifter i forbindelse med planlagte 
utbyggingstiltak. 
 
To arvesaker der DNI er tilgodesett er innmeldt, men verdi og tidspunkt for 
utbetaling er ikke klarlagt.  
 
Landsstyret merker seg særlig økte kostnader i forbindelse md større 
arrangement og økning i misjonskostnader over lengre periode. Landsstyret vil 
særlig ha oppmerksomhet rettet mot dette i budsjettbehandlingen for 2018. 
 
Landsstyret merker seg også strengere regler for oppbevaring og bruk av 
personopplysninger (EUs personvern direktiv), med store konsekvenser for 
religiøse organisasjoner. Administrasjonen følger denne saken nøye, og vil 
utarbeide retningslinjer for hvordan nytt regelverk kan og skal implementeres. 
 
Vedtak: 
1. Landsstyret godkjenner driftsregnskapet for 1. halvår 2017 med et 

underskudd på kr. 1.239.900,-, og merker seg særlig positiv økning i 
gaveinntekter  

2. Landsstyret ber administrasjonen vurdere alternative modeller for 
organisering og deltakelse i forbindelse med større arrangement, særlig 
sommerstevner, for å sikre bedre økonomisk avkastning. 

 
  

LS 17.04.06. Halvårsrapport, stedlig representant Israel 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
b) Halvårsrapport, 1. halvår 2017, fra Andreas Johansson 

 
Generalsekretæren orienterte om rolle- og ansvarsfordeling i forbindelse med 
omdefinering av stillinger i Israel, og utdypet rapportens punkt om 
samarbeidsrelasjoner, økonomi- og personalforvaltning. 
 
Landsstyret ser gjerne at det utarbeides klarere retningslinjer og mål for 
samarbeidsavtaler, særlig i forhold til økonomiske bindinger og utvikling.  
 
Landsstyret ønsker en bredere samtale om DNIs misjonsstrategi, der 
samarbeidsmodeller, muligheter for menighetsplanting og vår teologiske / 
missiologiske profil, ikke minst i forholdet til vårt arbeid ved Immanuelkirken, 
drøftes. 
 
Vedtak: 
Landsstyret tar rapporten fra Stedlig representant i Israel til etterretning, og ber 
administrasjonen sikre god oppfølging av de saker som er i prosess. 

 
 

LS 17.04.07. DNIs organisasjonsmodell og personalstrategi,  
jfr. LS 17.03.06 og 07 
 
Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. med problemstillinger knyttet til høringsrunde 
b) DNIs personalstrategi og organisasjonsstruktur. Strategidokument 

utarbeidet av ass.gen.sekr. 
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c) Høringsdokument med spørsmålsstillinger knyttet til 
kommunikasjonsstrategi, organisasjonsmodell og personalstrategi. 

 
Landsstyret vil avvente konklusjoner i saken til høringsrunden er gjennomført. 
Følgende synspunkt ble fremmet i samtalen: 
 

 DNI må ha fokus på egen selvforståelse, identitet og visjon, uavhengig 
av organisasjonsmodell. Derfor må vi spørre hvordan dette kan 
opprettholdes: 
- Alle medarbeidere må ha en felles forståelse av vår visjon, vår 

teologi og våre verdier 
- Må tematikk og forkynnelse spisses mer? 
- Mer fokus på «saken» enn på organisasjonen 
- Mange er fremmed for DNI. Derfor må vi kunne tilby og 

kommunisere noe som alle kjenner seg igjen i. 
 DNI som kompetanseorganisasjon må ha kompetanse på teologi og 

misjon, men som organisasjon i endring og utvikling også på kristenliv i 
Norge og samfunnsstrukturer 

 DNI må finne sin plass i det kirkelige landskapet, der vårt «rom» synes 
å bli trangere: 
- Samarbeidet med Den norske kirke blir vanskeligere mange steder 

på grunn av teologiske spenninger og teologisk pluralisme 
- Mange forsamlinger verner om sin egen organisasjonstilknytning 

og vegrer seg mot samarbeid og å slippe til DNI på sine arenaer  
- Nettverk og allianser må etableres på ledernivå for å skape bred 

forståelse for at DNI er et viktig supplement; ikke konkurrent.  
 DNI må definere sin rolle som samfunnsaktør tydeligere 
 Intern høringsrunde er bra, men vi må også høre synspunktene til dem 

som vil utgjøre fremtidens DNI 
- Kretsstyrene er neppe egnet høringsorgan med tanke på å høre 

hva ungdom tenker og vil 
- Hvordan sette saker på dagsorden som får unge i tale 
- Hvordan bygge bro mellom R2S-generasjonen og 

hovedorganisasjonen og finne gode ordninger og rutiner for å 
utfordre/engasjere volontører og BridgeBuilders deltakere til videre 
tjeneste  

- Bibelskole i Israel vil både gi ungdom kunnskap og samtidig 
stimulere til å dele kunnskap 

- Kan vi få noen svar eller tilbakemeldinger fra dem som kunne tenke 
seg et engasjement, men som ikke har det?  

 DNI må i fremtiden benytte både fysiske møteplasser og sosiale 
medier i sin kommunikasjon og forkynnelse, også i møte med ungdom. 

 Viktig å etablere gode rutiner for planlegging, utvikling og møtepunkt 
 Ungdom har liten forståelse hva «kretser» / «kretsstyrer» betyr eller er. 

Det bør derfor etableres alternative og supplerende modeller for 
aldersgruppe orientert satsing og interessebaserte grupper 

 Viktig å tenke prioriterte målgrupper ut fra våre «konsentriske sirkler» 
(jfr. veivalgsdokumentet)  

 DNI kan lære organisasjonsmodeller av andre organisasjoner; også 
ungdomsorganisasjoner 

 Viktig å skape møteplasser for familier og barn, f.eks. weekender 
 Noen av spørsmålene i høringsnotatet vedr. personalstrategi bør 

vurderes utelatt for å sikre en så åpen og god høringsrunde som mulig. 
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Vedtak: 
Saken drøftet 
 
 

LS 17.04.08. Samarbeidsavtale med HIT (Hosting Israeli Travellers) 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 
b) E-post korrespondanse med HIT vedr. forslag til samarbeidsavtale 
c) Informasjon om HIT 
 
HIT ønsker samarbeid med DNI for å rekruttere vertsfamilier for israelere på 
reise. En slik etablering vil gi mulighet for norske misjons- og israelsvenner til 
nærkontakt med israelere og mulighet til å dele evangeliet. Samarbeidet bør 
ha som forutsetning at HITs virksomhet i Norge operativt skjer gjennom DNI, 
og at vertsfamilier registreres og følges opp av DNI. 
 
DNIs juridiske og økonomiske ansvar for besøkende og vertsfamilier må 
avklares før endelig kontrakt inngås. 

 
Vedtak: 
Landsstyret stiller seg positiv til at det etableres et samarbeid med 
organisasjonen HIT (Hosting Israeli Travellers) i samsvar med de prinsipper 
som administrasjonen har lagt til grunn.  

 
 

LS 17.04.09. Immanuelkirkens kafeprosjekt,  
jfr. LS 16.06.07 

 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 
b) Prosjektskisse og presentasjon med tanke på promotering i USA  

 
Endringer i staben i Israel har medført at prosjektgruppens arbeid har blitt stilt 
noe i bero. Det foreligger likevel en foreløpig prosjektskisse og 
kostnadskalkyle på NIS 1,5 mill. – avhengig av omfanget av utbygging og 
myndighetens krav. Søknads- og godkjenningsprosedyrer for utbygging tilsier 
at det vil gå noe tid før prosjektet eventuelt kan påbegynnes. Styret i Immanuel 
Ministries vil være styringsgruppe for prosjektet. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i tidligere vedtak og den informasjon som er gitt, imøteser 
landsstyret prosjektgruppens videre arbeid med utbygging og finansiering. 
Landsstyret vil komme tilbake til saken når nærmere planer foreligger  

 
   
LS 17.04.10. Landsmøtet 2018 

jfr. LS 16.06.10 og 17.02.09 
 
  Sakspapir: 

Notat fra gen.sekr. med forslag til tidsramme for arbeidermøtet, 
ambassadørsamling og sommerstevne med landsmøte. 
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Landsstyrets ansvarsområde er å fastsette tidsramme, dagsorden og struktur 
for forhandlingene under landsmøtedelen av sommerstevnet 27. juni – 1. juli 
2018. 
 
Det foreslås at selve landsmøtet fordeles på to økter: 

 
a) torsdag kl 16.00-18.00. Konstituering og profilforedrag / samtale, samt 

presentasjon av kandidater til valg 
b) fredag kl. 10.30-13.00. Landsmøtesaker, med særlig fokus på organisering 

og ressursfordeling vedr. arbeidet i Norge 
 

Administrasjonen vurderer å invitere Avi Snyder som hovedtaler til 
sommerstevnet / landsmøtet, og planlegger i den forbindelse utgivelse av 
hans bok på norsk. 
 
Landsstyret ønsker en nøktern økonomisk ramme for sommerstevnet / 
landsmøtet og ber administrasjonen vurdere tiltak i den sammenheng, blant 
annet gjennom større bruk av frivillige. 
Det er viktig å starte promotering av landsmøtet tidlig. 
 
Vedtak: 
Landsstyret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til tidsramme og 
innhold for forhandlingsmøtet under landsmøtet 2018 

 
 

LS 17.04.11. Målsetting og handlingsplaner 2018 
 

Sakspapir: 
a) Notat fra generalsekretæren med fremhevelse av handlingsplanens 

fokusområder 
b) Handlingsplan og suksesskriterier 2018 
c) Notat om «DNIs fagpanel» 

 
Handlingsplaner vedtas av administrasjonen, men landsstyret inviteres til 
innspill ut fra overordnet strategi og mål. Følgende moment fremkom i 
samtalen: 
 

 Handlingsplanen bør mer spesifikt relatere til hovedsatsingsområdene 
 Ambassadørenes status bør avklares nærmere og vurderes i forhold til 

andre frivillige medarbeideres rolle og status 
 Media (TV/Radio) gir DNI en stor talerstol som bør benyttes mer 
 Planen bør tilkjennegi hvordan DNI vil forebygge og bekjempe 

antisemittisme 
 

Vedtak: 
Landsstyret mener administrasjonens forslag til handlingsplan og målsettinger 
2018 for arbeidet i Norge er en god og riktig implementering av DNIs visjon, 
strategi og landsstyrets tidligere vedtak. Landsstyret gir derfor sin tilslutning til 
planen, og ber om at tiltak følges opp og evalueres. 
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LS 17.04.12. Jubileumsmarkeringer 2019  
jfr. LS 16.06.10  

  
Sakspapir: 

  Notat fra gen.sekr. med forslag til tiltak. 
 

Landsstyret støtter administrasjonens forslag om hovedfokus på regionale 
markeringer. Det bør utarbeides programforslag og materiell til 
jubileumssamlinger 
 
Stiftelsesdato er 12. juni. Eventuell nasjonal markering denne dagen eller 
tilstøtende helg (pinsehelga 8.-9. juni), kan være konkurrerende til 
sommerstevnet. Nasjonal markering bør skje i Oslo eller Stavanger. 
 
Jubileumstur til Romania bør vurderes 

 
Vedtak: 
Landsstyret gir sin tilslutning til administrasjonens planer for 
jubileumsmarkeringer 2019, med særlig vekt på regionale og lokale initiativ. 
Det forutsettes at ulike arrangement og tiltak er selvfinansiert og bidrar til å 
styrke organisasjonens økonomi og omdømme. 

   
LS 17.04.13. Eiendomsforvaltning, Nedre Dalgate 9 Stavanger 

jfr. LS 17.01.09 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra adm.leder med forslag til alternative bruksmåter 
 

Oppfølging av tidligere vedtak har vært utsatt grunnet usikkerhet om 
Stavangers byutviklingsplaner for området. Renoveringsarbeid er påkrevet og 
bør starte raskt for å sikre eiendommens verdi. Eiendommen benyttes i dag 
som garanti for lån og kassakreditt. 
 
Landsstyret ønsker ikke å selge eiendommen, men vil forvalte den med sikte 
på størst mulig avkastning for organisasjonen. Følgende bruksområder er 
foreslått: 
 

 Kombinasjonsløsning av egen virksomhet (kontor/møter) og utleie 
 Utleie av hele bygget til boliger, kontorer eller forretningsvirksomhet. 
 Egen forretningsaktivitet / bruktbutikk, eventuelt i kombinasjon med 

utleie 
 Benytte eiendommen som DNIs hovedkontor 

 
  Forslag til vedtak: 

1. Landsstyret ber administrasjonen, i nært samarbeid med husstyret og i 
henhold til tidligere vedtak, innhente nødvendig informasjon om mulige 
bruksområder og de konsekvenser dette innebærer. 

2. Husstyret bes gi en vurdering av de utbedringer som må gjøres 
umiddelbart for å sikre byggets verdi, og gir administrasjonen fullmakt til å 
iverksette tiltak. 

  
 
LS 17.04.14. Konfidensiell sak 
  (Vedlegg til protokollen) 
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LS 17.04.15. Reviderte retningslinjer for nominasjonskomiteen 
   

Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. med forslag til ny paragraf 
b) Gjeldende retningslinjer, vedtatt i LS 11.01.09 

 
Nominasjonskomiteen har bedt om avklaring av kriterier for nominasjon i 
forhold til kirketilhørighet og bekjennelsesplikt. 
 
Med hjemmel i grunnreglene mener landsstyret at det bør stilles strengere 
krav til landsstyrets medlemmer enn til andre tillitsvalgte eller ansatte.  
 
Retningslinjenes § 4 endres i samsvar med at DNIs hovedorgan som nå heter 
Først 

 
  Vedtak: 

Med hjemmel i Grunnreglenes paragraf 4.1. om landsstyrets mandat og 
oppgave, finner landsstyret det rimelig at landsstyrets medlemmer må 
identifisere seg med Den Norske Israelsmisjons formål og teologiske grunnlag. 
Følgende paragraf tas derfor inn i retningslinjer for nominasjonskomiteen: 

  
Landsstyret har til oppgave å styre organisasjonens virksomhet i samsvar med 
formålsparagrafen. Kandidater til valg som medlemmer av landsstyret må 
derfor identifisere seg med organisasjonens formål og teologiske grunnlag, slik 
dette kommer til uttrykk i Grunnreglenes § 1 og Den Norske Israelsmisjons 
verdidokument.  

 
 
 


