
PROTOKOLL 

LS 18.05 

Fredag 31. august kl. 15.00 – Lørdag 01. september kl. 14.00 
DNIs hovedkontor (6. etasje), Holbergs plass 4, Oslo 

 
 

Til stede: Svein Granerud, John Erling Gjerstad, Bjørn Lauritzen, Anne Margrethe Lund, 
Brit Hvalvik (fredag), Miriam Skagestad (ansattes representant), Helge Standal 
(1. varamedlem) og Kristoffer Eknes (ansattes vararepresentant) 

 
Fra adm.: Gen.sekr. Rolf G. Heitmann og ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit 

Økonomi- og adm.leder Torstein Bryne møtte ved behandlingen av sak 07. 
 
Forfall: Paul Eknes, Oddfrid Morken (2. varamedlem), Siw Olrun Stokkeland (3. 

varamedlem) 
 

 
Åpningsandakt  ved Svein Granerud (1. dag) og Bjørn Lauritzen (2. dag)  
 
 
Dagsorden: 
 
LS 18.05.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 18.05.02. Konstituering. Valg av nestleder, jfr. Grunnreglene § 4.1. 
LS 18.05.03. Landsstyrets mandat, instruks, forretningsorden og arbeidsform,  
  jfr. Grunnreglene § 4 og LS 16.02.15 
LS 18.05.04. DNIs «Hvem, Hva, Hvor». Innføring i DNIs visjon, formål, verdier og arbeid. 

Presentasjon av samarbeidspartnere. 
LS 18.05.05. Referatsaker 
LS 18.05.06. Aktuelle orienteringer  
LS 18.05.07. DNIs økonomi. Halvårsregnskap, 1. halvår 2018 
LS 18.05.08. Landsmøtet 2018. Evaluering 
LS 18.05.09. DNIs strategi og handlingsplan.  
 Presentasjon og oppfølging av innspill fra landsmøtet 2018 
  Misjonsstrategisk samtale 
LS 18.05.10. Jubileumsåret 2019. Markeringer, jfr. LS 18.03.04 e) 
LS 18.05.11. Nedre Dalgate 9. Stavanger. Oppdatering av renoveringsprosjektet, jfr. LS 

18.04.04 
LS 18.05.12. Valg av revisor, Israel 
LS 18.05.13. Lønns- og personalutvalg. Oppnevning av medlemmer. 
LS 18.05.14. Hjelp Jødene Hjem. Oppnevning av medlemmer til representantskapet 
LS 18.05.15. Landsstyrets møteplan 2016/17, jfr. LS 16.02.16 og 16.03.13. 

 

 

 

 

 



LS 18.05.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 

LS 18.05.02. Konstituering. Valg av nestleder, jfr. Grunnreglene § 4.1. 
 
  Vedtak: 
  Brit Hvalvik velges til landsstyrets nestleder for perioden 2018-2020 
 
 
LS 18.05.03. Landsstyrets mandat, instruks, forretningsorden og arbeidsform,  
  jfr. Grunnreglene § 4 og LS 16.02.15 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med. informasjon om grunnreglenes bestemmelser og 
landsstyrets evalueringer av eget arbeid, LS 16.02.15 og 18.02.14 

b) Landsstyrets mandat, forretningsorden og delegasjonsfullmakter, LS 
10.07.04 

c) Instruks for landsstyrets arbeid. LS 12.04.05 
 

Vedtak: 
1. Landsstyret vil i sitt arbeid følge innarbeidet praksis når det gjelder 

forretningsorden. Alle saker forberedes og følges opp av 
generalsekretæren og de han bemyndiger. Saker legges normalt frem for 
landsstyret med generalsekretærens forslag til vedtak. 

2. Landsstyrets medlemmer kan individuelt fremme saker til behandling. Slike 
saker oversendes normalt generalsekretæren som forbereder saken for 
styret. 

3. Personalsaker behandles konfidensielt  

 
 
LS 18.05.04. DNIs «Hvem, Hva, Hvor». Innføring i DNIs visjon, formål, verdier og 

arbeid. Presentasjon av samarbeidspartnere. 
 
 Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med henvisning til DNIs styringsdokumenter 
(prinsipperklæring og verdidokument) 

b) DNIs «hvem, hva, hvor, hvorfor» Powerpoint presentasjon 
c) Landsmøtedokumentet 2018, med toårsmelding for perioden 2016-2017 
d) DNIs verdidokument, LS 12.07.08 
e) DNIs strategiplan 2010-2020, «Forankring og fornying» 
f) Veivalgsrapportens konklusjoner, §§ 5 og 6 

 
DNI bør i sitt videre arbeid med misjonsstrategi og missiologi vurdere hvilken 
autoritet og implikasjoner rabbinsk overlevering / muntlig tora vil ha for 
arbeidet og utviklingen av den messianske bevegelse. 
  
Vedtak: 
Landsstyret tar presentasjonen av DNIs visjon, formål, verdier og arbeid til 
orientering 
 
 



LS 18.05.05. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport, juli-august 2018, vedlagt rapport fra 
ass.gen.sekr. om kontakt med menigheter og forsamlinger i Bergen krets 

b) Signert protokoll, landsmøtet 2018 
c) Referat, landsmøtet 2018.  

Referater fra landsmøter ansees som interne dokumenter og 
bakgrunnsmateriale for landsstyrets oppfølging av landsmøtets vedtak. En 
bør likevel være forsiktig med å knytte innlegg til personer, da referatene 
ikke alltid presist gjengir det avsender ønsket å formidle. 

d) Rapport fra Bradley Long vedr. stabssituasjonen i Tel Aviv 
e) Muntlig orientering om HIT (Hosting Israeli Travellers). Det er registrert ca 

185 norske vertsfamilier. Det er langt mer en målsetting og forventing. 
 

Vedtak: 
Rapportene og referatene tatt til etterretning 

 
 

LS 18.05.06. Aktuelle orienteringer 
 

a) E-post korrespondanse med Ordet og Israel vedr. kontaktmøte og mulig 
samarbeid 

b) Referat, styremøte Hjelp Jødene Hjem 19.06.2018 
 

Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 
 

   
LS 18.05.07. DNIs økonomi. Halvårsregnskap, 1. halvår 2018 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med kommentarer til halvårsregnskapet og den 
økonomiske situasjonen 

b) Halvårsregnskap, 1. halvår 2018, for DNIs hovedkasse 
c) Budsjett 2018. Konsentrat 
d) Budsjettkommentarer til saldering av budsjettet, LS 18.01.07 
e) Kontantstrømanalyse / likviditetsbudsjett 2018 
f) Økonomisk utvikling 2008-2018 
g) Oversikt over den likvide situasjonen 
 
Økonomi- og adm.leder Torstein Bryne orienterte om den økonomiske 
situasjonen 
 
Resultatregnskapet for første halvår viser et overskudd på kr. 346.754. 
Av hensyn til organisasjonens likviditet og forventet utvikling gjennom 
sommeren, er flere utbetalinger og overføringer utsatt, blant annet er kr. 
900.000 av budsjetterte overføringer til Israel holdt tilbake. 
 
Landsstyret merker seg følgende: 
 
- Personlige gaver på til sammen kr 3,2 mill. er det høyeste beløp som er 

registrert for halvårsregnskap den siste tiårs perioden. Økningen fra 
tilsvarende periode 2017 er på 9 prosent. Målt mot inflasjon viser denne 
inntektsposten også økning i tiårs perioden. 



- Testamentariske gaver på kr. 850.000 er lavere enn budsjettert, og ca 1 
mill. lavere enn tilsvarende periode 2017. Det er ikke innmeldt arv eller 
dødsbo der DNI er tilgodesett.  

- Totale inntekter på kr. 9,2 mill første halvår er tilnærmet likt periodisert 
budsjett  

- Driftskostnadene i Norge er noe redusert, mens personalkostnadene følger 
budsjett. 
 

Per 31.08. utgjør forfalte regninger og utsatte overføringer til arbeid utenfor 
Norge til sammen kr 1,3 mill. I tillegg kommer lønnsutbetalinger (inkl. 
arbeidsgiveravgift og skattetrekk) på kr. 725.500 som forfaller til betaling. DNIs 
beholdning (kasse, bank, fond og aksjer) er samlet kr. 2,2 mill. Det er derfor 
behov både for kortsiktige og langsiktige tiltak med sikte på å styrke DNIs 
økonomi og likviditet. 
 
Vervekampanjen for medvandrere (faste givere) 2017-18 har gitt DNI 207 nye 
medvandrere, mens 61 eksisterende medvandrere vil øke sine bidrag. Totalt 
vil dette gi en årlig økning på kr. 750.000. 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret godkjenner halvårsregnskapet for første halvår 2018 med et 
regnskapsført overskudd på kr. 346.754, men reelt underskudd på ca kr. 
550.000. 

2. Landsstyret ber administrasjonen undersøke muligheter for omsetning av 
aksjebeholdning til notert verdi, og iverksette eventuelt salg for å sikre 
DNIs likviditet. 

3. Landsstyret ber administrasjonen legge frem forslag for landsstyret til 
omstillinger for å sikre DNIs økonomiske bærekraft i tiden som kommer.  

 

LS 18.05.08. Landsmøtet 2018. Evaluering 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med momenter til evaluering 
b) Notat fra arrangementskoordinator Benedicte Heitmann vedr. 

sommerstevner/landsmøter og evaluering av sommerstevnet 2018 
c) Deltakerevaluering av ambassadørsamling, sommerstevne og landsmøte 

 
Landsstyret merker seg særlig følgende:  

 
- Gruppearbeid/-samtale som en del av forhandlingsmøtet ble opplevd 

positivt, og styrker opplevelsen av deltakelse.  
- Plenumssamlingene ble effektivt ledet, men det kunne vært ønskelig med 

sterkere engasjement og spørsmål fra delegatene 
- Forhandlingsmøtet kan virke ekskluderende på de deltakere på 

sommerstevnet som ikke er delegater. Tidspunkt og form på 
forhandlingsmøtet bør derfor vurderes, evt. parallelle møter eller aktiviteter. 

- Ledere i barne- og ungdomsprogrammet må gis anledning å delta i 
forhandlingsmøtet  

- Sted og fasiliteter fungerte godt, men noe variabel romstandard. Sted bør 
rullere, f.eks. gjennom 3-4 faste steder. 

- Inspirerende og god forkynnelse. Det må legges vekt på å få frem sentrale 
bibelske tema i forkynnelsen; ikke bare tema knyttet til israelsteologi 

- Vi må holde på landsmøtets familiepreg. Positive tilbakemeldinger fra barn. 



- Politisk stand vakte reaksjoner, og kan gi uønsket signaleffekt. Kriterier for 
standplass bør derfor vurderes. Politiske parti og interessegrupper som 
strider mot DNIs verdier bør ikke gis standplass på DNIs stevner 

 
Vedtak: 
1. Landsstyret har foretatt en evaluering av landsmøtet 2018, og vil ta hensyn 

til de synspunkt som fremkom i sin videre planlegging og forberedelse av 
jubileumslandsmøtet 2019. 

2. Landsstyret ber administrasjonen utarbeide nærmere retningslinjer og 
kriterier for tildeling av standplass på DNIs leirer og stevner.   

3. Landsmøtet 2019 legges til Bibelskolen/Norkirken i Grimstad, 27.-30. juni. 
 

LS 18.05.09. DNIs strategi og handlingsplan.  
 Presentasjon og oppfølging av innspill fra landsmøtet 2018 
  Misjonsstrategisk samtale 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. 
b) Handlingsplan 2018 
c) DNIs strategiplan 2010-2020 
d) Oppsummering av gruppearbeid på landsmøtet 2018 
e) «Veivalg og veibygging». Oppsummering av profilforedrag, landsmøtet 

2018 
 

Gjeldende strategiplan utløper i 2020. Det foreslås å utarbeide ny strategiplan 
for perioden 2020-2030 på bakgrunn av veivalgsprosjektets konklusjoner og 
de innspill landsmøtene har kommet med. 
 
Følgende synspunkt kom frem i samtalen vedr. organisasjonsmodell og 
struktur: 
 
- DNI må fortsatt være en «bevegelse»; ikke bare en organisasjon. Det 

innebærer at visjon og ideologi må formidles og være bærende i arbeidet. 
- Kretsstyrene må få eierskap til endringsprosesser. Tettere oppfølging og 

møter med kretsledere vektlegges. 
- Kretsstyrenes mandat gjøres tydeligere, inkl. ansvars- og 

myndighetsområder mellom styrer/råd/arbeidsgrupper og ansatte. 
- Regionale årsmøter/kretsmøter må ha preg av inspirasjonssamlinger. 
- Regionale og lokale ressursgrupper bør etableres, ledet og koordinert av 

kretsstyrene eller en ansatt koordinator. 
- Behov for å vurdere parallelle struktur for å sikre flere gruppers involvering 

og bygge nettverk 
- «Ildsjeler» og ressurspersoner må identifiseres og følges opp. 
- Nye stillingsbenevnelser, særlig såkalte «hybridstillinger», må defineres. 
- Strategiplan må følges opp og konkretiseres i handlingsplaner og mål som 

kan etterprøves. 
 

Følgende synspunkt kom frem vedr. arbeidsområder: 
 
- Bør utvikle prosjekter og prosjektpresentasjoner som i større grad 

appellerer til yngre målgrupper, f.eks. evangelisering og menighetsplanting 
- Sterkere fokus på Europa-misjon 
- Bevisst bruk av volontørtjeneste og teamtjeneste som rekrutteringsmiddel 

til stillinger og ambassadørtjeneste. 



- Nærmere kontakt og samarbeid med Plussreiser med sikte på rekruttering 
og involvering av de som reiser til Israel. 

- Viktig å få frem at return2sender er mer enn Bridgebuilders.   
 

Vedtak: 
1. Landsstyret har drøftet og vurdert de innspill som kom frem i landsmøtet 

vedrørende DNIs organisasjonsstruktur, og vil ta synspunktene med seg 
videre i utarbeidelse av ny strategiplan 

2. Landsstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til ny strategiplan for 
perioden 2020-2030 med bakgrunn i veivalgsprosessens konklusjoner og 
landsstyrets øvrige vedtak. Utkast til ny strategiplan presenteres for 
landsmøtet 2019. 

 
LS 18.05.10. Jubileumsåret 2019. Markeringer 

jfr. LS 18.03.04 e) 
 
  Sakspapir: 
  Aktivitets- og handlingsplan knyttet til DNIs jubileer 2019 
 
  Vedtak: 
  Landsstyret gir sin tilslutning til de planer som foreligger for jubileumsåret 2019 
 
 
LS 18.05.11. Nedre Dalgate 9. Stavanger. Oppdatering av renoveringsprosjektet 
  jfr. LS 18.04.04 
 

Sakspapir: 
Notat fra gen.sekr. med orientering om fremdrift og finansiering 
 
Det er så langt gitt løfter om kr. 700.000 i private lån. Administrasjonen 
arbeider med å skaffe tilstrekkelig egenkapital slik at arbeidet kan starte så 
snart forslag til eiendomsutnyttelse og tegninger fra arkitekt foreligger. 
 
Vedtak: 
Landsstyret vil komme tilbake til saken når arkitektens tegninger og planer 
foreligger 

 
 
LS 18.05.12. Valg av revisor, Israel 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. 
b) CV fra Sami Zaher 
 
Vedtak: 
Sami Zaher oppnevnes som ny revisor for DNIs organisasjon i Israel. Han gis 
fullmakt til innsyn i alle DNIs konti, disponeringer og underavdelinger i Israel 

 
LS 18.05.13. Lønns- og personalutvalg. Oppnevning av medlemmer. 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. 
b) Retningslinjer for lønns- og personalutvalget, LS 07.07.13 



De ansatte i Norge har valgt Odd Bjarne Skogestad til sin representant i LPU, 
med Guro Kvakestad som vararepresentant.  

 
Vedtak: 
Landsstyret oppnevner styreleder Svein Granerud og Oddfrid Morken som 
landsstyrets representanter i lønns- og personalutvalget.  

 
LS 18.05.14. Hjelp Jødene Hjem. Oppnevning av medlemmer til representantskapet 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra gen.sekr. 
 
  Vedtak: 

Landsstyret oppnevner generalsekretæren og Anne Margrethe Lund som 
medlemmer til Hjelp Jødene Hjems representantskap for perioden 2018-20. 
Brit Hvalvik oppnevnes som vararepresentant. 

 
LS 18.05.15. Landsstyrets møteplan 2016/17, jfr. LS 16.02.16 og 16.03.13. 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra gen.sekr. 
 
  Vedtak: 
  LS 18.06 Mandag 22. oktober kl. 10.00-18.00, Holbergs plass, Oslo 
    Besøk av Israel Firstfruits (Mordechai Wiseman) 

LS 18.07 Mandag 10. desember kl. 10.00-18.00, Holbergs plass, Oslo 
   Julelunsj sammen med kontorets ansatte 
   

LS 19.01.  Mandag 25. februar kl. 10.00-18.00, Holbergs plass, Oslo 

LS 19.02.  1.-5. april. Studietur til Israel 

LS 19.03.  Mandag 27. mai kl. 10-18, Oslo 

 


