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PROTOKOLL  

LS 17.05 
 
 

DNIs hovedkontor Holbergs plass 4, Oslo 
Mandag 11. desember kl. 10 - 18 

 
 

 
Til stede:  Svein Granerud, Svein Lilleaasen, Randi Holm Myking, Paul Eknes, Oddfrid 

Morken 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), 08 og 13. 

Info- og innsamlingsleder Miriam Skagestad deltok ved behandlingen av sak 
07. Daglig leder i R2S Linda Ekerhovd deltok ved behandlingen av sakene 10 
og 11.  

   
Forfall:  Bjørn Theodor Hesselberg, Bjørn Lauritzen og Anne Margrethe Lund 
  2. varamedlem var innkalt, men kunne ikke møte 
 
 
Svein Granerud åpnet møtet med adventstanker over temaet «Se, Han kommer snart». 
Han overbragte også hilsen fra Bjørn Hesselberg. 
 
 
 
Dagsorden:  
 
LS 17.05.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 17.05.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.04. 
LS 17.05.03. Referatsaker 
LS 17.05.04. Aktuelle orienteringer 
LS 17.05.05. DNIs misjonsstrategi og missiologiske profil, jfr. LS 17.04.06 
LS 17.05.06. DNIs organisasjonsmodell, kommunikasjons- og personalstrategi  
  jfr. LS 17.03.06/07 og 17.04.07 
LS 17.05.07. Innsamlingsstrategi og mål 2018 
LS 17.05.08. Budsjett 2018 
LS 17.05.09. Byggeplaner, investeringer og prioriteringer, Israel 
LS 17.05.10. Samarbeidsplattform, Samarbeidsråd for barne- og ungdomsorganisasjoner 
LS 17.05.11. Mentorordninger i DNI, jfr. LR 17.02.05 
LS 17.05.12. «Israels Venner». DNIs medlemsordninger 
LS 17.05.13. Implementering av EUs nye personvernforordning  
LS 17.05.14. Møteplan 2018 
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LS 17.05.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 
LS 17.05.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.04. 
 

Vedtak: 
Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 

  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 17.05.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport for perioden oktober-november 2017, med 
blant annet følgende hovedsaker: 
-  Rapport fra studietur til Israel med HJH 21.-26.10. 
- Rapport fra styremøter, konferanser og andre partnermøter i Israel 

26.10.-12.11. 
- Rapport fra kretsstyremøter i Trøndelag (14.11) og Sørlandet (16.11) 

kretser i forbindelse med høringsrunde / implementering av 
veivalgsprosessen 
 

b) Rapport fra assisterende generalsekretær for perioden oktober-november  
 

c) Referat, Caspari Centers styremøte, 05.-06.11.2017 
Landsstyret merker seg at Caspari Center har driftsunderskudd, og at 
leiekontrakt og lokalisering vurderes med sikte på kostnadsreduksjon 

  
d) Referat, Immanuel Ministries styremøte 08.11.2017 

Landsstyret merker seg at kaféprosjektet ikke vil bli iverksatt før 
finansiering er klar, primært gjennom nye inntektskilder. 
 

e) Referat, Ebenezerhjemmets styremøte 01.-02.11.2017 
Det er samlet inn og gitt løfter om ca 15% av kalkulerte kostnader til 
bygging av ny sykehjemsavdeling. Det arbeides videre med 
finansieringsplan og kontakt med nye partnere. Prosjektet krever endelig 
godkjenning i Ebenezerhjemmets årsmøte og DNIs landsstyre, og kan 
tidligst iverksettes i slutten av 2018. Ebenezerhjemmets leieavtale med 
LVF/DNI må registreres i Israel 
 

f) Rapport, Machasehs styremøte 02.11.2017 
 

g) Referat, styremøte i landsrådet R2S (LR 17.02) 03.11.2017 
 

h) Referat, kretsstyremøte Østfold 13.11.2017 
 

i) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland 14.11.2017 
 

j) Referat, kretsstyremøte Stavanger 22.11.2017 
 

k) Referat, kretsstyremøter Sørlandet 24.08. og 28.09.2017 
 

l) Referat, møte i SMM 28.09.2017 
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m) Referat, kretsstyremøte Bergen 24.10.2017 
 
n) Referat, styremøte HJH 24.10.2017 

 
Vedtak: 
Referatene tatt til etterretning 
 
 

LS 17.05.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Regnskapsrapport for DNIs hovedkasse per 31.10.2017 
Rapporten viser et underskudd på kr.4.735.586,-. Dette medfører stram 
likviditet og full utnyttelse av kassakreditt på kr. 1 mill. Underskuddet er 
betydelig større enn forventet, og skyldes blant annet følgende: 
- Totale inntekter ligger ca 1 mill. under periodisert budsjett. Individuelle 

(personlige) gaver viser svak økning sammenlignet med tilsvarende 
periode 2016, men likevel under budsjett.  

- Kollektinntekter øker med 15 %, men øvrige kollektive gaver, særlig 
menighets- og organisasjonsbidrag, viser betydelig nedgang 

- Misjonskostnadene øker med kr.0,5 mill., men dette er i samsvar med 
budsjett. 

- Personal- og driftskostnader i Norge er tilnærmet likt samme periode 
2016, men likevel ca. 0,7 mill. over periodisert budsjett 

 
Landsstyret ser med uro på organisasjonens økonomi, og vil ta hensyn til 
utviklingen i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018. jfr. LS 
17.05.08. Det må formidles informasjon om situasjonen til DNIs givere og 
støttespillere både gjennom Først og ved personlige henvendelser.  
 

b) Samarbeidsavtale med den finske organisasjonen One Way Mission vedr. 
volontørtjeneste ved Machaseh 
 

c) Nyhetsbrev Immanuelkirken (Reshet), oktober-desember 2017 
 

d) Nyhetsbrev Romania, med blant annet info om gruppereise til Auschwitz 
og arrangement for overlevende etter holocaust 

 

e) Nyhetsbrev Ukraina (Arne Tafjord) 10.11.2017 med rapport fra 
arrangement under de jødiske høytidene 

 

f) Nyhetsbrev Machaseh 17.11.2017 
 

g) Nyhetsbrev WordRus (tidligere Apple of His Eye), desember 2017  
 

h) Juridisk rapport av 01.11.2017 fra advokat Thomas Damianos til 
Ebenezerhjemmets styre vedr. retningslinjer og rutiner for styrets 
forpliktelser overfor israelske myndigheter 

 

i) Bønneopprop fra Christ Church, Jerusalem, vedr. sikkerhetssituasjonen i 
Israel i lys av den politiske utvikling i Syria og Iran.  

 

j) Eiendomsrådgiver /-utvikler er engasjert for å vurdere potensialet av 
eiendommen i Nedre Dalgate 9, Stavanger. LS vil komme tilbake til saken 
når rapport foreligger. 
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k) BridgeBuilders: «Re-union» for norske deltakere i sommerens BB-program 
vil bli arrangert i januar. Tilsvarende samling planlegges også for deltakere 
fra Midtøsten. Viktig at norske vertsfamilier får tilbakemelding på hva som 
skjer.    
 

Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 
 
 

LS 17.05.05. DNIs misjonsstrategi og missiologiske profil, jfr. LS 17.04.06 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren med henvisning til DNIs strategiplan 2010-2020 
 

Generalsekretærens notat reiser flere spørsmålsstillinger knyttet til 
missiologisk profil, samarbeidsrelasjoner/-avtaler og misjonsstrategi.  
 
Landsstyret er opptatt av å definere DNIs særpreg i forhold til andre 
israelsorganisasjoner, og hvilken rolle DNI skal spille både som selvstendig 
aktør og samarbeidspartner i det operative misjonsarbeidet.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til LS 18.02 
 
 

LS 17.05.06. DNIs organisasjonsmodell, kommunikasjons- og personalstrategi  
  jfr. LS 17.03.06/07 og 17.04.07 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra assisterende generalsekretær med forslag til personalstrategi 
 

Det ble gitt muntlig utfyllende informasjon fra høringsrunden i kretsene vedr. 
implementering av veivalgsprosessen, jfr. også LS 17.04.07. 
 
Videre ble det gitt muntlig orientering om ulike organisasjonsmodeller, men 
administrasjonen foreslår å komme tilbake til dette spørsmålet når 
personalstrukturen er fastlagt. 
 
Det skjelnes tydelig mellom hva som skal være DNIs primærkompetanse, og 
hva som er sekundærkompetanse og støttefunksjoner. Ved ansettelser må 
primærkompetanse sikres. Regionalt ansatte/misjonssekretærer må ha 
primærkompetanse på formidling, forkynnelse og undervisning innenfor DNIs 
fagfelt, men må samtidig ivareta definerte nasjonale fellesoppgaver. 
(hybridstillinger).  
 
Det er viktig å bygge en kultur der alle har ansvar og arbeider for felles sak og 
mot felles mål, samtidig som en har selvstendig definerte arbeidsområder. 
 
DNI vil fortsatt ha ansatte i Norge med regional plassering, selv om alle 
ansatte er knyttet til ett felles kontor. Det er viktig å sikre nærhet til 
støttespillere og lokal kjennskap. 
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Vedtak: 
Landsstyret støtter hovedlinjene i administrasjonens forslag til 
kommunikasjons- og personalstrategi, og ber administrasjonen følge disse ved 
ansettelser og stillingsbeskrivelser. 
 
Landsstyret vil komme nærmere tilbake til drøfting av organisasjonsmodeller. 
 
 

LS 17.05.07. Innsamlingsstrategi og mål 2018 
 
  Sakspapir: 

Handlingsplan og innsamlingsaktiviteter 2018. Notat fra informasjons- og 
innsamlingsleder. 
 
Det er gjennomført besøksrunde i de fleste kretser i forbindelse med 
medvandrer-kampanjen (fast givertjeneste). Engasjementet er stort i mange 
kretser, og vi ligger godt an til å nå målet om 100 medvandrere innen 1. mars.  
 
DNI vil i 2018 redusere annonseutgifter i aviser, og i stedet bruke mer på 
sosiale medier og radioreklame. DNI vil være mer synlig i den kristne 
dagspresse gjennom leserinnlegg og kronikker. 
 
Det legges vekt på bedre koordinering av utsendelser fra hovedkontor og 
kretser. 

  
  Vedtak: 

Landsstyret gir sin tilslutning til mål og tiltak for innsamlingsvirksomhet i 2018 i 
henhold til fremlagt forslag. 

 
 
LS 17.05.08. Budsjett 2018 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til mulige salderingsposter 
b) Budsjettforslag 2018, sammenholdt med budsjett 2017 og regnskap 2014-

2016, samt regnskap per 30.09.2017 
c) Kommentarer til ulike budsjettposter 
d) Lønnsbudsjett 2018 

 
Den økonomiske utviklingen og resultatet for 2017 innebærer stram likviditet 
og betydelige innsparinger i budsjettet for 2018. Landsstyret mener det er 
urealistisk å øke inntektene vesentlig, og at det derfor i større grad må foretas 
kostnadskutt. 
 
I tillegg til de forslag som er fremlagt av administrasjonen, peker landsstyret på 
følgende mulige tiltak: 
 

- Reforhandling av samarbeidsavtaler i Israel / reduserte bidrag til 
prosjekter 

- Vurdere driftskostnader og potensiale for utleie, Beit Eliahu senter 
- Vurdere alternativ forvaltning av eiendom i Stavanger 
- Vurdere behov for regionale kontorer, og evt. oppsigelse av leieavtaler 
- Kostnadseffektivisering og innsparing i forbindelse med arrangement 

og aktiviteter. Alle arrangement i DNIs regi bør gi økonomisk 
overskudd 
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- Salg av eiendom / leilighet, Tel Aviv.  
- Vurdere DNIs lotterivirksomhet, inkl. iverksettelse av landslotteri: 

Innsats og investering vurderes i forhold til avkastning.   
- Tydelig informasjon til DNIs givere gjennom Først og andre kanaler 
- Telefonrunde til DNIs største givere. 

 
Personalkostnadene utgjør en vesentlig del av budsjettets utgiftsside. LS ser 
følgende alternativer til oppsigelser: 
 

- Unngå ny-ansettelse når vakanse oppstår 
- Salg av tjenester og utleie av medarbeidere 
- Reduserte stillingsstørrelser 
- Færre volontører i Israel 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret er gjort kjent med de økonomiske utfordringer som vil møte 
Den Norske Israelsmisjon i 2018, og vil be administrasjonen arbeide videre 
med budsjettet i henhold til landsstyrets føringer og prioriteringer.  

2. Budsjettforslag i balanse og likviditetsanalyse legges frem for endelig 
godkjenning i LS 18.01. 

 
 
LS 17.05.09. Byggeplaner, investeringer og prioriteringer, Israel 
 
  Sakspapir: 

Notat fra gen.sekr. med oversikt over eiendomsmasse, utbyggings- og 
vedlikeholdsbehov  

 
  Vedtak: 

Landsstyret har drøftet vedlikeholds- og investeringsbehov i forbindelse med 
DNIs eiendommer, og gir sin tilslutning til administrasjonens vurdering. 
Landsstyret støtter de samarbeidstiltak som er foreslått, og mener det er 
avgjørende at finansiering av nybygg eller kjøp skjer gjennom utvidet 
partnerskap eller ved større investorer. Landsstyret støtter derfor 
administrasjonens initiativ til nærmere kontakt med ledere i næringslivet.  

 
 
LS 17.05.10. Samarbeidsplattform, Samarbeidsråd for barne- og 

ungdomsorganisasjoner 
 
 Sakspapir: 

a) Notat fra daglig leder i R2S med kommentarer fra gen.sekr. 
b) Brev til medlemmer i Samarbeidsrådet for barne- og ungd.org. (SBU) fra 
Hans Kristian Skaar og Stig Sunde vedr. samarbeidsplattform 
c) «Kirkens Unge». Strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den 
norske kirkes barne- og ungdomsarbeid 
 
Landsstyret oppfatter dokumentet «Kirkens Unge» som en intern plattform for 
samhandling mellom organisasjonene i møte med Den norske kirke. Det er 
derfor ikke en samarbeidsavtale med Den norske kirke.  
 
Underskrivere av plattformen forplikter seg på lojalitet til Den norske kirkes 
bekjennelse. Landsstyret understreker at lojaliteten primært må være rettet 
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mot den enkelte organisasjons eget verdigrunnlag og egen forståelse og 
tolkning av de lutherske bekjennelsesskriftene. 
 
De fleste organisasjonene i SBU har valgt å slutte seg til plattformen (inkl. 
Acta, NLM Ung og NMSU), men ImF Ung har valgt å avstå.  

 
 Vedtak: 

Landsstyret gir sin tilslutning til den samarbeidsplattform som er utarbeidet av 
barne- og ungdomsorganisasjoner med tilknytning til Den norske kirke, og ber 
samtidig return2sender som operativt ansvarlig være oppmerksom på de 
muligheter og utfordringer som ligger i konkretiseringer av samarbeidsavtaler 
med Den norske kirke. 

 
 
LS 17.05.11. Mentorordninger i DNI, jfr. LR 17.02.05 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra daglig leder i R2S 
b) Referat fra Lausanne-bevegelsens YLG mentormøte 06.11.2017 
 
Opprettelse av mentorordning vil bidra til å bygge bro mellom generasjoner, 
bidra til kompetanseoverføring og sikre en bedre integrering av R2S i DNIs 
totale virksomhet. 
 
Det bør tilrettelegges innføringskurs for mentorer / «åndelige foreldre». 
Ressursmateriell: Torbjørg Oline Nyli: «Etterlysning. Åndelige foreldre» (Luther 
forlag) 

 
  Vedtak: 

Landsstyret vil uttrykke takknemlighet til landsrådet i return2 sender for deres 
engasjement og vilje til å utruste unge mennesker til tro og tjeneste. 
Landsstyret vil derfor oppmuntre til utvikling av mentorordninger, og vil evt. 
komme tilbake til økonomiske konsekvenser 

 
 
LS 17.05.12. «Israels Venner». DNIs medlemsordninger 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med oversikt over medlemsordninger og andre 
tilknytningsformer til DNI 

b) Notat fra adm.leder av 07.02.2011 vedr. medlemskapsordninger, regler, 
rutiner for oppfølging og registrering 

 
Fra å være en forenings- og medlemsbasert organisasjon, er DNI i dag 
primært en giverbasert organisasjon. Ifølge grunnreglenes § 2 er likevel 
registrert medlemskap en bærebjelke i organisasjonen og den formelle 
ordning som sikrer demokratiske prosesser og medinnflytelse. 
 
Administrasjonen ser behov for å forenkle og presisere medlemskategorier og 
- ordninger. Medlemskapets innhold og medlemsfordeler må defineres 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret vedtar følgende kriterier for medlemskap i Den Norske 
Israelsmisjon: 
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a) Ordningen med indirekte medlemskap gjennom forening faller bort. 
Foreningsmedlemmer oppfordres til å tegne direkte medlemskap. 

b) Alle medvandrere med en forpliktende årlig avtale om bidrag på 
minimum kr. 2.000 per år registreres som medlem i DNI. Det pålegges 
ingen andre medlemsforpliktelser. 

c) Andre registreres som medlem ved betalt medlemskontingent, fastsatt 
av landsstyret. 

d) Alle medlemmer mottar «Først» og kvartalsvise nyhetsmailer 
e) Barne- og ungdomsmedlemskap videreføres med øvre aldersgrense 

25 år. Medlemskontingent og medlemskriterier for dette medlemskapet 
fastsettes av landsrådet i return2sender 

 
2. Landsstyret fastsetter medlemskontingent for 2018 til kr. 600,-. 

 
 
LS 17.05.13. Implementering av EUs nye personvernforordning (GDPR) 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra adm.leder med oversikt over konsekvenser for DNI og forslag til 
fremdriftsplan 

b) Kronikk (del 3) av adv. Kristian Foss vedr. EUs personvernregler 
 

Strengere regelverk medfører blant annet at DNI må ha samtykke for å lagre 
og bruke persondata i alle organisasjonens ledd og arkivsystemer. Det krever 
både registrering av det vi har, og klare rutiner og retningslinjer for hvordan 
persondata innhentes, lagres og anvendes, samt hvilken instans som er 
ansvarlig. 
 
Landsstyret er ansvarlig for at kravene i GDPR oppfylles 

 
  Vedtak:  

1. Landsstyret har drøftet konsekvensene av GDPR-regulativet og 
administrasjonens forslag til fremdrift. Landsstyret ber administrasjonen 
gjennomføre de nødvendige tiltakene for å komme i overensstemmelse 
med personvernforordningen. 

2. Landsstyret vil komme tilbake til oppnevning av personvernombud, enten 
internt eller eksternt, når tilbud, retningslinjer og sertifisering av et slikt 
ombud er klar. 

 
  
LS 17.05.14. Møteplan 2018 
 
  Vedtak: 
  Landsstyret fastsetter følgende møteplan for 2018: 

  LS 18.01. Onsdag 7. februar kl. 10-18. Hovedkontoret i Oslo (Ny dato) 
  LS 18.02. Mandag 19. mars kl. 10-18. Hovedkontoret, Oslo 
  LS 18.03. Mandag 14. mai kl. 10-18. Hovedkontoret, Oslo (Ny dato) 
  LS 18.04. Fredag 31. august kl. 15 – Lørdag 01. september kl. 15, Oslo 
  LS 18.05. Mandag 22. oktober kl. 10-18. Hovedkontoret, Oslo 
  LS 18.06. Torsdag 13. desember kl. 10-18. Hovedkontoret, Oslo 

  


