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PROTOKOLL 
LS 18.02 

 
 

Mandag 19. mars 2018 kl. 10.00-16.30 
  

Holbergs plass 4, 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 05 og 08 
 
 
 
 
 
Åpningsandakt ved Randi Holm Myking. Fil. 4,4 ff 

 
 
Dagsorden: 
 
LS 18.02.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 18.02.02. Godkjenning av protokoll, LS 18.01 
LS 18.02.03. Referatsaker 
LS 18.02.04. Aktuelle orienteringer 
LS 18.02.05. DNIs økonomi. Budsjettrevisjon. Jfr. LS 17.05.08 og 18.01.07    
LS 18.02.06. DNIs organisasjonsmodell, jfr. LS 17.05.06 og 18.01.05   
LS 18.02.07 Grunnregelendring. Vurdering av grunnreglenes § 4.2 i), jfr. LS 18.01.05 
LS 18.02.08. Årsregnskap og balanse 2017. DNIs hovedregnskap, jfr. LS 18.01.06 
LS 18.02.09. Landsstyrets toårsmelding 2016-2017 
LS 18.02.10 Landsmøtet 2018. Innstilling av kandidater til dirigentskap, sekretær, 

referenter og tellekorps. 
LS 18.02.11 Landsmøtet 2018. Innstilling av kandidater til ny nominasjonskomité 
LS 18.02.12. Landsmøtet 2018. Innstilling til valg av revisor  
LS 18.02.13. Landsmøtet 2018. Dagsorden. Jfr. LS 17.04.10 
LS 18.02.14 Drøfting og evaluering av landsstyrets arbeid i landsstyreperioden, jfr, LS 

16.02.15 
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LS 18.02.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 
LS 18.02.02. Godkjenning av protokoll, LS 17.05. 
 
  Vedtak: 

Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post. 
  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 18.02.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport for perioden februar-mars, med utfyllende 
informasjon om  
 Misjonskonferanse i St. Gertrude Lutheran Church, Riga, 23.-

25.02.2018 
 Studietur for DNI-ambassadører til Budapest 01.-04.03.2018. 3 

misjonssekretærer deltok også på turen. 
 Samtaler med NLMs ledelse vedr. seminar på deres generalforsamling 
 Det ble reist spørsmål hvorvidt DNIs arbeid i Israel stagnerer eller er i 

utvikling, og synergieffekten av partnerskap versus eget arbeid. 
Landsstyret vil komme tilbake til saken i egen strategisamtale. 
 

b) Rapport fra assisterende generalsekretær, vedlagt notat om menighets-
/misjonsavtaler med forsamlinger og menigheter i og utenfor Den norske 
kirke, samt notat om samarbeidsavtale og turné med «Hosting Israeli 
Travelers».  
 Flere forsamlinger er i ferd med å tegne avtale med DNI. Samtidig 

taper DNI andeler av avtaler med Dnk-menigheter. Det påpekes at 
prosjekter / presentasjoner må være konkrete og visuelle.  

 Det påpekes at det har vært vanskelig å få oversikt over / tilgang til 
informasjon om inngåtte avtaler. Det arbeides med å finne gode rutiner 
og løsninger for registrering og rapportering, samt tilgang til 
informasjon for dem som trenger det. 

 Landsstyret ber generalsekretæren vurdere arbeidsbyrde og oppgave-
/ansvarsfordeling blant hovedkontorets ansatte for å sikre at 
administrative oppgaver og støttefunksjoner fungerer tilfredsstillende 
 

c) Protokoll, styremøte Caspari Center 28.02.2018 
 Generalsekretærens styreperiode utløper i 2018. Det er foreslått 

gjenvalg. 
 
Vedtak: 
Landsstyret bekrefter gjenvalg av generalsekretær Rolf G. Heitmann 
som DNIs representant i Caspari Centers internasjonale styre. 
 

d) Referat, kretsstyremøte TeVeBu 29.01.2018 
e) Referat, kretsstyremøte Østfold 28.02.2018 
f) Handlingsplan 2018-2020, return2sender 
g) Referat, kretsstyremøte Stavanger 12.03.2018 
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  Vedtak: 
  Referatene tatt til etterretning 
 
 
LS 18.02.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Orientering om den økonomiske situasjonen. Brev til DNIs ansatte og 
tillitsvalgte av 09.03.2018 

b) Notat fra adm. leder i Israel av 25.02.2018 vedr. undersøkelser om 
jordstråling ved Beit Eliahu senter. Det er ikke påvist strålingsfare ut over 
det normale i leilighetene, men registrert radongass ut over det normale i 
bomberommet. Nye undersøkelser vil bli foretatt over et større tidsspenn. 

c) Nyhetsmail fra Romania av 13.02.2018 
d) Nyhetsmail fra Jews for Jesus, Moskva, av 08.03.2018 
e) Nominasjonskomiteens innstilling av kandidater til valg på nytt landsstyre 

2018. Det fremmes bare forslag om én lederkandidat 
f) Statistikk over abonnenter, medlemmer og medvandrere (faste givere) per 

31.12.2017 
g) Turnéprogram for Israel Firstfruits (Mordechai Wiseman og John Sode-

Woodhead) 22.-26.10.2018. Det legges vekt på møter med 
næringsdrivende med interesse for misjon og Israel, blant annet gjennom 
Hauge instituttet og Christian Business Men's Connection 

 
 

Vedtak: 
  Sakene tatt til orientering 
 
 
LS 18.02.05. DNIs økonomi. Budsjettrevisjon. Jfr. LS 17.05.08 og 18.01.07  
 

Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. med kommentarer til regnskapsutviklingen 2018, 

gjennomførte tiltak og endrede budsjettforutsetninger 
b) Resultatregnskap for hovedkontoret per februar 2018 
c) Oversikt over innmeldt arv per 15.03.2018.  

 
Regnskapet per 28.02.2018 viser økning i inntektene på 60 % sammenlignet 
med samme periode 2017, og 12 % økning i forhold til periodisert budsjett. Det 
er små variasjoner når det gjelder kostnader i forhold til 2017 og budsjett. 
Det er ikke mottatt vesentlige testamentariske gaver i perioden, men det er 
innmeldt arv (4) til samlet beregnet sum av kr. 1,1 mill. 
 
Ordinært resultat per 28.02.2018 viser et underskudd på 690.751. Dette er ca 
kr. 200.000 lavere enn den likviditetsprognose som ble fremlagt i forrige 
styremøte.  
 
Inntektsveksten skyldes i hovedsak følgende faktorer: 

 Ekstra appell og orientering om DNIs økonomi ble sendt ut i 
desember. Dette har resultert i flere større gaver både i desember og 
januar/februar. Personlige gaver har økt med 40 % sammenlignet med 
2017. Fast givertjeneste har økt med 12 %. 
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 Kollektinntektene øker med 44 % som følge av strategisk og økt 
møtevirksomhet 

 Kontingentkrav er sendt ut tidligere enn i i 2017, og representerer en 
inntekt på kr. 862.000 

 
Arbeidet med å arrangere landslotteri er iverksatt og søknad levert. Det vil bli 
et forhåndstrukket reiselotteri. Samarbeid med Plussreiser innebærer 
kostnadsreduksjon, samt at vi slipper å binde opp midler i innkjøpte gevinster. 
Kr. 500.000 er lagt inn i budsjettet som netto overskudd. Dersom lotteriet 
selges ut, vil det gi et overskudd på nærmere kr. 750.000. Det er beregnet en 
kort og intensiv salgsperiode i tiden mai-september 
 
Landsstyret har tidligere vedtatt reduksjon i personalkostnader på kr. 277.000 i 
forhold til opprinnelig budsjett. Vakanser, offentlig støtte og frivillig 
stillingsreduksjon tilsier at vi når dette målet uten oppsigelser. 
 
Landsstyret er oppmerksom på at flere medarbeidere i DNI nærmer seg 
pensjonsalder, og vi kan miste verdifull kompetanse og personalressurser i 
løpet av kort tid. LS ønsker en nærmere vurdering av hvordan dette vil påvirke 
organisasjonens arbeid. 
 
Vedtak: 

1. Landsstyret konstaterer med glede og tilfredshet at gaveinntektene de to 
første månedene i 2018 har økt betydelig. Det er likevel fortsatt grunn til å 
følge den økonomiske utviklingen tett for å sikre og styrke DNIs likviditet.  

2. Landsstyret støtter administrasjonens videre tiltak for å sikre balanse i 
økonomien ved årets utgang.  

  
 

LS 18.02.06. DNIs organisasjonsmodell, jfr. LS 17.05.06 og 18.01.05 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med forslag til saksfremlegg for landsmøtet 2018 
b) Veivalgsprosjektets rapport vedr. DNIs organisasjonsmodell og 

kommunikasjonsstrategi (§§ 5.6 og 5.7)  
 

Administrasjonen påpeker at DNI i dag i større grad er frivillighets- og 
giverbasert enn forenings- og medlemsbasert, samtidig som grunnreglene 
forutsetter medlemskap. Frivillighetsbygging, nettverksbygging og 
kompetansebygging vil være sentrale stikkord i DNIs fremtidige organisasjon. 
  
Følgende synspunkt og problemstillinger fremkom i landsstyret: 

 Det må tegnes en tydelig profil av hvem DNI er i ingressen til saken 
 Punktet om DNI som åndelig bevegelse må løftes frem tydeligere og 

gis en mer fremtredende plass i dokumentet 
 DNI må være en organisasjon som gir frivilligheten gode kår 
 Viktig å skape regionalt eierskap til organisasjonen. Kretsstyrene må i 

den sammenheng spille en viktig rolle. 
 Landsstyret er åpen for å vurdere tid, sted og hyppighet av DNIs 

fellessamlinger (sommerstevne, landsmøte, rådsmøte, arbeidermøte 
og ambassadørsamlinger): 
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Klarer vi å lage et sommerarrangement med «full pakke» som et 
dynamisk samlingspunkt for organisasjonen? 
Må fellessamlinger legges til sommeren da det ofte er stor konkurranse 
om stevnedeltakere? 
Kan DNIs landsmøte holdes hvert år, og slik erstatte ordningen med 
rådsmøte? Hvilke konsekvenser vil det i tilfelle få for valgordningen? 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret ber administrasjonen innarbeide styrets merknader i 
dokumentet. LS vil komme tilbake til endelig forslag til organisasjonsmodell 
i sitt neste møte, etter at ansatte og tillitsvalgte har fått anledning til å 
fremme sine synspunkt. 

2. Landsstyret anbefaler overfor landsmøtet at det innføres en prøveordning 
over 3 år, første gang 2019, med årlige landsmøter. Landsmøtene vil da 
erstatte rådsmøtene 

 
 
LS 18.02.07 Grunnregelendring. Vurdering av grunnreglenes § 4.2 i), jfr. LS 18.01.05 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra gen.sekr. 
 

Eventuelt behov for grunnregelendringer må sees i sammenheng med 
vedtaket i LS 18.02.06. Det gjelder særlig verdtaksfestede bestemmelser om 
rådsmøter de år det ikke er landsmøte 
 
Siden landsstyret kun foreslår en prøveordning med årlige landsmøter, anser 
ikke styret det nødvendig med grunnregelendringer. 
 
Vedtak: 
Saken drøftet  
 

 
LS 18.02.08. Årsregnskap og balanse 2017. DNIs hovedregnskap, jfr. LS 18.01.06 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med kommentarer til regnskapet 
b) Konsolidert resultatregnskap per 31.12.2017 
c) Balanserapport per 31.12.2017 
 
Årsregnskapet, etter avstemminger i Israel, viser et underskudd på kr. 
3.957.866,-. Driftsoverskudd i Israel er den vesentligste årsak til at resultatet 
er forbedret i forhold til LS 18.01.06. 
Det gjøres oppmerksom på at regnskapene ikke er ferdig revidert. Normalt vil 
der skje noen mindre endinger etter revisjon av Israelsregnskapet 
 
Vedtak: 
1. Landsstyret ber om at det oppnevnes ny revisor for regnskapsførselen i 

Israel etter avslutning av regnskapet for 2017. 
2. Landsstyret vil komme tilbake til endelig behandling av konsolidert 

årsregnskap og balanserapport for 2017 i sitt neste møte 
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LS 18.02.09. Landsstyrets toårsmelding 2016-2017 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. 
c) DNIs toårsmelding 2014-2015 (LM-dokumentet) 

 
Det er ikke utarbeidet ferdig forslag til toårsmelding, men administrasjonen 
foreslår å presentere meldingen etter samme mal som forrige gang, men med 
innholdsmessig vekt på veivalgsprosjektet og landsstyrets arbeid med dette. 
 
Landsstyret har ingen merknader til dette  
 
Vedtak: 
Landsstyret ber administrasjonen fremlegge forslag til toårsmelding for endelig 
godkjenning i LS 18.03.  
 

 
LS 18.02.10 Landsmøtet 2018. Innstilling av kandidater til dirigentskap, sekretær, 

referenter og tellekorps. 
 
 Sakspapir: 
  Forslag fra gen.sekr. til kandidater 
 
  Vedtak: 

Landsstyret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til valg av 
dirigentskap, sekretær, referenter og tellekorps. Hvis foreslåtte kandidater ikke 
har anledning til å påta seg oppgaven, gis styreleder og generalsekretær 
fullmakt til å finne andre kandidater. 

  
  
LS 18.02.11 Landsmøtet 2018. Innstilling av kandidater til ny nominasjonskomité 
 
  Sakspapir: 

a) Forslag fra gen.sekr. til kandidater 
b) Reviderte retningslinjer for nominasjonskomiteen (LS 17.04.15) 

 
Det påpekes at foreslåtte kandidater til valg av nytt landsstyre ikke samtidig 
bør nomineres som kandidater til nominasjonskomite. 

 
Vedtak: 
Landsstyret ber administrasjonen forespørre kandidater til valg på ny 
nominasjonskomité i henhold til de kriterier og prioriteringer som fremkom i 
møtet. Endelig liste over kandidater legges frem på neste møte i landsstyret. 
 

 
LS 18.02.12. Landsmøtet 2018. Innstilling til valg av revisor 
 
  Sakspapir: 
  Forslag fra gen.sekr. 
 
  Vedtak: 

Landsstyret ber administrasjonen vurdere skifte av revisor og fremme forslag 
for LS 18.03. 
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LS 18.02.13. Landsmøtet 2018. Dagsorden. Jfr. LS 17.04.10 
 
  Sakspapir: 
  Forslag fra gen.sekr. til dagsorden og ansvarsfordeling 
 
  Vedtak: 

 Landsstyret vedtar dagsorden for landsmøtet 2018 i henhold til 
administrasjonens forslag 

 
LS 18.02.14 Drøfting og evaluering av landsstyrets arbeid i landsstyreperioden, jfr, 

LS 16.02.15 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med momenter til vurdering 
b) Landsstyrets mandat, forretningsorden og delegasjonsfullmakter (LS 

10.07.04) 
c) Instruks for landsstyrets arbeid (LS 12.04.05) 
d) Evaluering av styrearbeid. Spørsmål til refleksjon (lederkilden.no) 

 
Følgende synspunkt kom frem i landsstyret: 

 Saker bør presenteres litt mer åpent og «uferdig»; gjerne med konkrete 
spørsmålsstillinger og alternative vedtak. Det vil stimulere til større 
refleksjon og nye tanker 

 Alle landsstyret medlemmer bør gis anledning til å uttale; gjerne ved at 
det inviteres til en «runde» rundt bordet 

 LS trenger mer økonomisk kompetanse.  
 Ofte vanskelig å se økonomiske konsekvenser av de beslutninger som 

fattes 
 Veivalg styres for mye av økonomiske vurderinger 
 Det bør stimuleres til mer kreativ samtale: Hva ser vi? Hva tenker vi? 
 Det bør brukes mer tid på «åpne» samtaler, premisser og strategiske 

spørsmål 
 Landsstyrets egne ressurser og kompetanse bør utnyttes bedre 
 Hvordan kan styret i større grad gi innspill til administrasjonen, og slik 

gjøre den bedre. 
 Saksdokumenter bør presenteres tidligere 

   
  Vedtak: 
  Landsstyret har foretatt en intern evaluering av eget arbeid, og vil ta hensyn til 

de synspunkt som fremkom i det videre arbeidet med å kvalitetssikre styrets 
beslutninger og arbeid. 

   
 
 
Datoplan: 
 
LS 18.03: Neste LS-møte, 14. mai, legges til Bergen. Landsstyret inviteres til å delta på 

jubileumsfest i Tabernakelet samme kveld i anledning Israels 70 års jubileum 
 
LS 18.04: Dato for LS 18.04 endres ikke, men landsstyrets medlemmer inviteres til felles 

styreseminar med andre organisasjoner lørdag 8. september på Gardermoen. 
Seminarets tema vil være seksuelle krenkelser og styrets ansvar og rolle i den 
sammenheng. 

 


