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PROTOKOLL 
LS 18.01 

 
 

onsdag 07. februar 2018 kl. 10.00-18.00 
  

Holbergs plass 4, generalsekretærens kontor / konferanserommet 
 
 
 
Til stede:  Svein Granerud, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen, Anne Margrethe Lund, 

Randi Holm Myking, Paul Eknes, Helge Standal (varamedlem) 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 06, 07 og 08. 
 

 
Landsstyret mintes avdøde styreleder, Bjørn Theodor Hesselberg, med 
minneord og bønn for hans etterlatte. 

 
 
 
Åpningsandakt ved Vegard F. Soltveit (Luk 11) 
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LS 18.01.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 
LS 18.01.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.05. 
 
  Vedtak: 
  Prokollen godkjent uten merknader 
 
 
LS 18.01.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport, januar 2018. 
Utfyllende kommentarer om arbeidet i Israel og møte med kirkefagsjef og 
misjonsrådgiver i Oslo bispedømme vedr. samarbeid om misjonsuka 

b) Rapport fra assisterende generalsekretær, januar 2018.  
Utfyllende kommentarer om nye menighets-/forsamlingsavtaler og 
samarbeid/turné med HIT (Hosting Israeli Travelers) 

c) Referat, Landsrådet i R2S 19.01.2018 (LR 18.01) 
d) Referat, kretsstyremøte Bergen 05.12.2017 
e) Referat, kretsstyremøte Trøndelag 03.01.2018 
f) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland 09.01.2018 
g) Referat, kretsstyremøte Stavanger 10.01.2018 
h) Referat, Hjelp Jødene Hjem 11.12.2017 

  Vedtak: 
  Referatene tatt til etterretning 
 
 
LS 18.01.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Minneord, Bjørn Theodor Hesselberg, publisert i Dagen, Vårt Land, Først 
og på DNIs hjemmeside. Gen.sekr. refererte kort fra begravelsen. 

b) Program DNIs ambassadørtur til Budapest, 1.-4. mars 2018. 28 deltakere 
er påmeldt. 

c) Nyhetsbrev, Caspari Center desember 2017 
d) Nyhetsmail, Jews for Jesus Moskva 11.12.2017 
e) Nyhetsmail, Machaseh 01.02.2018 
f) Nyhetsmail, Jews for Jesus Ukraina 22.01.2018 
g) Notat fra samtaler med Lunde forlag 23.01.2018 vedr. 

bokutgivelse/samproduksjon 

  Vedtak: 
  Sakene tatt til orientering 
 
 
LS 18.01.05. DNIs organisasjonsmodell, jfr. LS 17.03.06/07, 17.04.07 og 17.05.06 
 
  Sakspapir:  

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til organisatoriske endringer og 
satsingsområder 

b) Notat til LS 17.03.06 vedr. DNIs organisasjonsmodell 2030 
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DNI er ifølge grunnreglene en demokratisk, medlemsbasert organisasjon. 
Medlemmenes formelle beslutningsmyndighet er i hovedsak knyttet til valg av 
landsstyre. I det praktiske arbeidet er DNI i større grad giver- og 
frivillighetsbasert   
 
Følgende synspunkt og problemstillinger kom frem i samtalen: 
 
- DNIs beslutningsorganer og arenaer for medinnflytelse må gjøres tydelig i 

en ny organisasjonsmodell 
- Det bør skapes rom for ulike former for «eierskap» og medinnflytelse blant 

organisasjonens ulike støttespillere og generasjoner, blant annet ved 
større bruk av digital kommunikasjon og nettbaserte fora, og ved nye og 
alternative møteplasser. 

- Rådsmøtets funksjon, sammensetning og hyppighet vurderes 
- Sommerstevne- og landsmøtefrekvens vurderes: Bør sommerstevne kun 

arrangeres de år det er landsmøte (annethvert år), eller bør landsmøte 
arrangeres hvert år i tilknytning til sommerstevnet? 

- return2sender integreres i større grad i DNIs totale virksomhet 
- Kretsstyrenes rolle og mandat vurderes nærmere 
- Fagpanelets kompetanse gjøres bedre tilgjengelig, blant annet gjennom 

podcast 
- Misjonssekretærene blir i større grad fagkonsulenter 
- Bønn og faste bør stå sentralt i DNIs åndelige virksomhet 
- Utfordring: Nå videre ut med informasjon, kunnskap og kallet til misjon 

  Vedtak: 
1. Landsstyret ber administrasjonen forberede saken om DNIs 

organisasjonsmodell til landsmøtet 2018, med særlig vekt på spørsmålet 
om beslutningsnivåer og medinnflytelse.  

2. Landsstyret vil komme tilbake til saken i sitt neste møte, og vurdere mulige 
konsekvenser for grunnregelendringer 

 
 
LS 18.01.06. Foreløpig årsregnskap 2017 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med kommentarer til regnskapet 
b) Foreløpig årsregnskap for DNIs hovedkasse 2017 

Foreløpig årsregnskap, før avstemminger i Israel og avskrivninger, viser et 
underskudd på kr. 4.488.310,-. Det var budsjettert med et underskudd på kr. 
2,3 mill. 
- Personlige gaver øker med 4 % sammenlignet med 2016, men er likevel 6 

% lavere enn budsjettet  
- Kollektinntektene øker med 10 %, mens øvrige kollektive bidrag fra 

menigheter og organisasjoner viser betydelig tilbakegang.  
- Testamentariske gaver er kr. 400.000,- lavere enn budsjettert. Dette 

skyldes at et testament der DNI var tilgodesett, ble kjent ugyldig 
- Forretningsinntekter og offentlig støtte er kr. 1,1 mill. lavere enn 

budsjettert. 
- Lønns- og driftskostnader følger i hovedsak budsjett, mens 

misjonskostnadene er noe redusert som følge av at overføringer til Israel  
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de to siste månedene er holdt tilbake. Årsregnskapet i Israel vil påvirke det 
endelige resultatet i DNIs konsernregnskap. 

Landsstyret ble orientert om ulike trender: 
 
- Personlige gaver øker; ikke minst fast givertjeneste (medvandrere), men 

antall givere i databasen synker. Det er derfor stort behov for ny-
rekruttering av givere. Det registreres videre at det er færre «mega-givere» 

- Vervekampanje har gitt 88 nye medvandrere. Målet om 100 nye 
medvandrere innen 28. februar vil bli nådd. Det settes deretter i verk en 
kampanje for å få registrerte medvandrere til å øke sin støtte. Ca 15 % av 
inntektene kommer via fast givertjeneste. Her bør potensialet være større. 

Vedtak: 
1. Landsstyret tar foreløpig årsregnskap for 2017 med et underskudd på kr. 

4.488.310 til etterretning, og vil komme tilbake til endelig behandling av 
regnskapet når det er ferdig avstemt 

2. Landsstyret er kjent med at det store underskuddet i vesentlig grad 
påvirker organisasjonens likviditet, og vil ta hensyn til dette når budsjettet 
for 2018 skal endelig behandles. Landsstyret erkjenner at differensen 
mellom inntekter og utgifter i mindre grad kan forventes dekket gjennom 
økte inntekter, i hvert fall på kort sikt. Landsstyret vil derfor ved 
budsjettbehandlingen vurdere ulike kostnadsreduksjoner og 
konsekvensene av dette. 

3. Landsstyret ber administrasjonen gjennomgå rutiner for å sikre 
tilgjengelige offentlige midler   

 
 
LS 18.01.07. Budsjett 2018, jfr. LS 17.05.08 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til budsjett og salderingsposter 2018 
b) Konsentrat av budsjett 2018, sammenlignet med årsregnskap 2014-2017 
c) Budsjettgrunnlag Israel 
d) Forslag til kostnadskutt og inntektsøkninger, Israel, utarbeidet av 

adm.leder i Israel 
e) E-post korrespondanse med adm.leder Israel vedr. samarbeidsavtale med 

Beit Eliyahu 
f) Beregnet kontantstrømanalyse 2018  

På bakgrunn av samtaler og vedtak i LS 17.05.08, har administrasjonen 
iverksatt tiltak og arbeidet videre med sikte på budsjett i balanse. Fremlagt 
forslag har halvert underskuddet til kr. 1,1 mill. Ytterligere forslag til inntjening 
og kostnadskutt ble fremmet, og vil i stor grad påvirke prioriteringer, drift og 
overføringer til Israel. Administrasjonens forslag ble drøftet og vurdert. 
 
Testamentariske gaver er budsjettert nøkternt, og i stor grad basert på 
innmeldt arv. Budsjettet har ellers en offensiv satsing på inntektsbringende 
tiltak, basert på handlingsplaner. Nye elektroniske betalingsløsninger er 
innført, blant annet med flere vipps-nummer og ny SMS-avtale. Det forventes 
noe mindre offentlig støtte og momskompensasjon enn det som er budsjettert 
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Landsstyret peker på nødvendigheten av kontinuerlig oppdaterte regnskap og 
økonomiske prognoser, slik at avvik i forhold til budsjett kan oppdages tidlig, 
og tiltak iverksettes. 
 
Landsstyret påpeker at det er viktig å etablere ressursgrupper for DNI, særlig i 
områder / kretser der det ikke er bemanning, eller oppstår vakanse.  

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret vedtar budsjett for 2018 med underskudd på kr. 193.895,-, 
med de forslag til salderinger som fremkommer i administrasjonens 
innstilling. 

2. Landsstyret ber administrasjonen iverksette umiddelbare tiltak, samt 
orientere ansatte og tillitsvalgte om budsjettets forutsetninger og 
konsekvenser 

3. LS ber om rapporter og prognoser for den økonomiske utviklingen 
4. Landsstyret vil komme tilbake til ny budsjettvurdering i sitt neste møte når 

nærmere informasjon og konsekvenser av foreslåtte salderingstiltak 
foreligger  

 
 
LS 18.01.08. Eiendomsforvaltning, Nedre Dalgate 9, Stavanger, jfr. LS 17.01.09 og 

17.04.13 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til alternative finansieringsløsninger for 
rehabilitering av eiendommen 

b) Notat fra Harald Grayston, HG Byggeråd as, av 25.01.2018 med forslag til 
alternative rehabiliteringsløsninger 

c) Tilbud på konsulenttjenester, Harald Grayston 
d) 3 forslag til kontantstrømanalyse ved rehabilitering av eiendommen 

Det foreligger forslag til total renovering av eiendommen til et estimat på kr. 2-
2,5 mill. Leieinntekter vil dekke renter og avdrag, og i tillegg gi DNI ekstra 
kapital. Eiendommen vil etter renovering stige betydelig i verdi, og dermed 
også gi større mulighet for lån og andre investeringer. Eiendomsprisene i 
området (sentrum) er stabile, og salg anbefales ikke. 
 
Det finnes ingen bruksbegrensninger på eiendommen, og det anbefales derfor 
at den renoveres til bolig(er), evt. i kombinasjon med kontor(er), og at 
nåværende kretskontor flytter. Landsstyret ønsker en løsning som gir best 
mulig avkastning.  

 
 Vedtak: 

1. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med planer om total 
renovering av Nedre Dalgate 9, Stavanger, og fortsatt benytte konsulent 
Harald Grayston som konsulent både i renoveringsarbeidet og for videre 
utnyttelse av eiendommens potensiale 

2. Utgifter til konsulenttjenester og renovering søkes dekket gjennom private 
lån i henhold til de kriterier administrasjonen foreslår. Minimumsbeløp per 
lån settes til kr. 20.000,-. Anbudsrunde utlyses når grunnkapital på kr. 1 
mill. foreligger. 

3. Landsstyret skal godkjenne anbud og finansieringsplan før 
renoveringsarbeidet iverksettes. 
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4. Avtale med leietaker sies opp i god tid før renoveringsarbeidet starter. 

 
  
LS 18.01.09 DNI 175 år. Jubileumsmarkeringer 2019, jfr. LS 16.06.10 og 17.04.12 
 
  Sakspapir: 

Notat fra ass.gen.sekr. med forslag til tiltak og mål for jubileumsåret 2019. 
 
NLM, NMS og Normisjon har alle nylig hatt større jubileumsmarkeringer etter 
litt ulike modeller. Landsstyret anbefaler at det innhentes erfaringer fra disse 
organisasjonene 
 
Større filmprosjekt er ressurskrevende. Landsstyret anbefaler flere kortere 
filmer/presentasjoner med anvendelse ut over jubileumsåret. Videre anbefales 
lokale og regionale jubileumsmarkeringer fremfor stor sentral markering.  
Det ble også fremmet forslag om jubileumstur til Romania. 
 
Landsstyret støtter administrasjonens forslag til jubileumstiltak som vil styrke 
DNIs nettverk og økonomi.  

 
  Vedtak: 

Landsstyret ber administrasjonen prioritere og følge opp foreslåtte tiltak og 
innarbeide kostnader og inntekter i budsjettet for jubileumsåret 2019.  
 

 
 
LS 18.01.10. Landsmøtet 2018. Invitasjoner og økonomi 
 
  Sakspapir: 

Notat fra gen.sekr. vedr. invitasjoner og vilkår for dekning av reise og opphold 
for gjester, samarbeidspartnere, ansatte og landsstyrets medlemmer 

 
  Vedtak: 

1. Avi Snyder, Jews for Jesus, inviteres som hovedtaler til landsmøtet 2018, 
Reise og opphold for Ruth og Avi Snyder dekkes over landsmøtets 
budsjett 

2. Utsendinger og ansatte i DNI deltar på de vilkår som er fastsatt i 
tariffavtalen  

3. Landsstyrets medlemmer får dekket reise og opphold i forbindelse med 
forhandlingsmøtet (1 døgn). 

4. DNIs norske og internasjonale samarbeidspartnere inviteres til landsmøtet, 
men dekker reise og opphold selv 

5. Lærernes Misjonsforbund og Sykepleiernes Misjonsring innvilges, etter 
sedvane og grunnreglenes bestemmelser, stemmerett ved landsmøtet 

 
 
LS 18.01.11. DNIs misjonsstrategi og missiologiske profil i forhold til Immanuel 

Ministries, jfr. LS 17.05.05 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. vedr. Immanuelkirkens profil og ordinasjon av pastor 
b) Korrespondanse med Bradley Long vedr. ordinasjon 
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c) Uttalelse fra ACNA av 31.10.2017 vedr. dialog mellom konservative 
anglikanske og lutherske kirker 

d) «The Jerusalem Declaration», utarbeidet at Global Anglican Future 
Conference 

Landsstyret understreker at det lokale arbeidet, rettet mot jøder, er DNIs 
primære kall, og at dette må gjenspeiles i de veivalg og prioriteringer som 
gjøres 
 
Anglikansk ordinasjon av ansatte ved Immanuelkirken kan skape 
lojalitetskonflikter for alle parter, f.eks. i forhold til rapportering, tilsyn, liturgi og 
gudstjenesteform, og kan påvirke Immanuelkirkens profil, utvikling og 
samarbeidsrelasjoner.  Det understekes at det i dag er styret for Immanuel 
Ministries som har det overordnede åndelige ansvar og tilsyn for virksomheten 
ved Immanuelkirken. 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret gir sin tilslutning til generalsekretærens understrekning av 
Immanuelkirkens visjon og misjon om å bygge en lokal, hebraiskspråklig 
og kontekstuell menighet med luthersk profil, og ber om at dette følges 
nærmere opp innenfor samarbeidet i Immanuel Ministries 

2. Landsstyret ser ikke behov for å endre status til nåværende pastor ved 
Immanuelkirken i Tel Aviv. Ordinasjon vil i tilfelle være et privat anliggende 
mellom Bradley Long og den biskop som ordinerer. 

3. Landsstyret ber generalsekretæren føre dialog med Anglican Church North 
America for å avklare nærmere konsekvenser av ordinasjon i henhold til de 
problemstillinger som er reist. 


