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PROTOKOLL 
LS 18.06 

 
 

Mandag 22. oktober kl. 10.00-18.00 
DNIs hovedkontor (6. etasje), Holbergs plass 4, Oslo 

 
 
 
Til stede: Svein Granerud, Paul Eknes, John Erling Gjerstad, Brit Hvalvik, Bjørn 

Lauritzen, Miriam Skagestad (ansattes representant) 
 
Fra adm.: Gen.sekr. Rolf G. Heitmann og ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit 
 
 Mordechai Wiseman fra Israel Firstfruits og John Sode-Woodhead

 deltok ved behandlingen av sak 10 
 

Forfall:  Anne Margrethe Lund og Helge Standal (1. varamedlem)  
 
   
 
Åpningsandakt ved Brit Hvalvik 
 
 
Dagsorden: 
 
LS 18.06.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 18.06.02. Godkjenning av protokoll. LS 18.05 
LS 18.06.03. Referatsaker 
LS 18.06.04. Aktuelle orienteringer  
LS 18.06.05. DNIs økonomiske bærekraft og omstillingstiltak. Jfr. LS 18.05.07  
LS 18.06.06. Handlingsplan og prioriteringer 2019 
LS 18.06.07. Nedre Dalgate 9 Stavanger. Byggesak, jfr. LS 18.05.11  
LS 18.06.08. Retningslinjer for tildeling av stand på leirer og stevner, jfr. LS 18.05.08 
LS 18.06.09. Kriterier og retningslinjer for medlemskap i DNI, jfr. LM 2018.08 
LS 18.06.10. Misjonsstrategisk samtale: Misjonsstrategi Israel 2020-2030. 
  Innledninger ved Mordechai Wiseman og John Sode-Woodhead 
LS 18.06.11. Immanuelkirken. Visjon og strategi 
LS 18.06.12. Landsstyrets studietur. Tidsramme og innhold, jfr. LS 18.05.15 
LS 18.06.13. Oppsigelse og rekrutteringsprosedyre, administrativ leder Israel 
LS 18.06.14. Konfidensiell sak, jfr. LS 18.03.16 
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LS 18.06.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 
 
 
LS 18.06.02. Godkjenning av protokoll. LS 18.05 
 

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

  Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen. 
 
 
LS 18.06.03. Referatsaker 

 
a) Generalsekretærens rapport for perioden september-oktober 2018, inkl. 
rapport fra studietur til USA 

  b) Rapport fra assisterende generalsekretær 
  c) Referat, kretsstyremøte Stavanger 27.08.2018 
  d) Referat, kretsstyremøte TeVeBu 27.08.2018 
  e) Referat, kretsstyremøte Trøndelag 28.08.2018 
  f) Referat, kretsstyremøte Østfold 29.09.2018 
  g) Referat, kretsstyremøte Hedmark og Oppland 02.10.2018 
  h) Referat, kretsstyremøte TeVeBu 01.10.2018 
 

Landsstyret anbefaler administrasjonen å utarbeide en felles mal for 
kretsstyrereferater. 
Når personer navngis i referatene, bør fullt navn benyttes. 

 
 Vedtak: 
 Referatene tatt til etterretning 
 
 

LS 18.06.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Resultatregnskap per 31.08.2018 
Resultatet visser et underskudd på kr. 772.134. Dette er kr. 140.000 større 
enn periodisert budsjett. Det forventes et årsresultat i tilnærmet balanse 
LS merker seg særlig følgende punkt: 
 
- Personlige gaver viser fortsatt en økning på 10 % sammenlignet med 

2017. Dette er likevel noe lavere enn et optimistisk periodisert budsjett 
- Sum inntekter er ca 1 mill. lavere enn periodisert budsjett. Dette 

skyldes blant annet mindre testamentariske gaver og lavere omsetning 
i misjons- og bruktbutikk 

- Det forventes økte inntekter som følge av landslotteriet 
- Overføringer til misjonsarbeidet er ca 1 million lavere enn budsjettert. 

Dette skyldes innsparinger i Israel blant annet gjennom utsatte 
investeringer og vedlikehold, overført støtte til prosjekter er utsatt, samt 
at det er anvendt midler fra reservefond i Israel. 

- Lønns- og driftskostnader i Norge følger i hovedsak budsjettet 
 

b) Aksjesalg av DnB-aksjer. 
DNIs aksjer i DnB er omsatt etter best mulig kurs. Salget har medført 
inntekter på kr. 519.328,-. 
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c) Korrespondanse med ledelsen i Ordet og Israel 
d) Nyhetsbrev fra John Woodhead til IEF Skottland, September 2018 
e) Nyhetsmail fra Florin Suciu av 17.09.2018 
f) Pressemelding fra gen.sekr. og ass.gen.sekr. i anledning Operasjon 

Dagsverk og KFUK/M Globals støtte til boikott og prosjekter i De 
palestinske områdene. Pressemeldingen er publisert i Dagen og på Vårt 
Lands verdidebatt. Både positive og kritiske reaksjoner er mottatt og fulgt 
opp. 
Landsstyret ser gjerne at det initieres en samtale i LS om språkbruk og jus 
knyttet til staten Israels opprettelse og legale status. 

g) Referat fra møte med Ordet og Israel 02.10.2018. Det fremkom forslag til 
flere mulige samarbeidstiltak. Dette vil bli fulgt opp administrativt og i 
regelmessige kontaktmøter  

 
  Vedtak: 
  Sakene tatt til orientering 
 
 
LS 18.06.05. DNIs økonomiske bærekraft og omstillingstiltak.  

jfr. LS 18.05.07 
 
  Sakspapir: 

Notat fra gen.sekr. med informasjon om gjennomførte tiltak, samt forslag til 
kortsiktige og langsiktige omstillingstiltak. 
 
Følgende forslag til tiltak er foreslått: 
 

- Videreutvikle internasjonalt partnerskap 
- Økt økonomisk ansvar og selvstendighet for partnere i Israel 
- Styrke eiendomsforvaltningen med sikte på økonomisk avkastning 
- Omlegging av BridgeBuilders til et mindre kostnads- og 

ressurskrevende program 
- Avklaring av kretsstyrenes rolle og mandat i forhold til ansatte 
- Økt satsing på frivillighet som erstatning av, og supplement til ansatte 
- Avvikling av ulønnsom forretningsdrift 
- Satsing på medvandrere som bærebjelke i DNIs økonomi 
- Omdømme- og nettverksbygging blant organisasjoner, kirkesamfunn 

og menigheter/forsamlinger 
- Salg av kompetanse på DNIs fagområder 

 
Landsstyret peker på følgende utfordringer: 
 

- Det må utvikles en klar strategi for utvikling og oppfølging av frivillighet, 
inkl. rollefordeling i forhold til ansatte 

- Store vedlikeholdsbehov på bygningsmasse i Israel i krever tilgjengelig 
kapital 

- Det må skapes bred eierfølelse og motivasjon i endringsprosesser 
gjennom deltakelse i beslutninger  

 
Vedtak: 

Landsstyret har drøftet tiltak for styrke DNIs økonomi på kort og lang sikt, og 
ber administrasjonen iverksette foreslåtte tiltak både med tanke på 
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handlingsplan og budsjett for 2019, og med sikte på en mer langsiktig 
omlegging 

 
LS 18.06.06. Handlingsplan og prioriteringer 2019 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra ass.gen.sekr. om prioriterte hovedtiltak 2019 
b) Brev til kretsene med orientering om jubileumstiltak 2019 og forslag til 

regionale tiltak  
 

2019 vil ha et gjennomgående fokus på DNIs 175års jubileum, med en rekke 
tiltak. Det satses særlig på regionale/lokale jubileumsarrangement høsten 
2019. Videre vil følgende aktiviteter ha prioritet: Rekruttering av medvandrere, 
oppfølging av vertsfamilier i HIT (Hosting Israeli Travelers), nettverksbygging 
og menighetsavtaler 
 
Følgende synspunkt fremkom i møtet: 

- Misjonsavtaler, også med forsamlinger/menigheter utenfor Den norske 
kirke, prioriteres. Viktig med noen pilot-prosjekt/-avtaler. Det utvikles en 
egen nettside for menigheter med avtale 

- Kontakten mellom ansatte/ledelse og kretsstyrer/kretsledelse styrkes 
- Vi er for lite synlige i storbyene, særlig Oslo 
- Økonomiske investeringer, bl.a. jubileumsfilm, må vurderes på 

bakgrunn av tilgjengelige ressurser og langsiktig nytteverdi 
 

Vedtak: 
Landsstyret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til handlingsplan og 
prioriteringer for 2019. 
Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med en detaljert 
handlingsplan for 2019 og implementere landsstyrets forslag og merknader, 
med sikte på fremleggelse i neste møte.  

 
 
LS 18.06.07. Nedre Dalgate 9 Stavanger. Byggesak  

jfr. LS 18.05.11  
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med statusoppdatering og forslag til fremdriftsplan 
b) E-post korrespondanse med eiendomsutvikler Harald Grayston og arkitekt 

Reier Carlsen/ARC 
c) Plantegning for området Nedre Dalgate 9 (A 10) 
d) Plantegning, arealutnyttelse (A 20) 
e) Snitt-tegning av bygget (A 30) 
f) Fasadetegninger (A 40) 

 
Det er mottatt skisser fra arkitekt med forslag til utnyttelse av eiendommen. 
Videre er det innhentet tilsagn om private lån på kr.1.025.000, samt at 
Sparebanken Sør har gitt foreløpig tilsagn om fullfinansiering. 

Landsstyret har tidligere fattet vedtak om egenkapital på minimum kr. 1 mill. 
gjennom private lån. Dette målet er nådd, men styret ser gjerne at privat 
lånefinansiering økes. 
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Vedtak: 

Landsstyret ber administrasjonen iverksette tiltak for renovering av Nedre 
Dalgate 9, Stavanger, i henhold til foreslått fremdriftsplan. Landsstyret gir 
administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med entreprenør innenfor en total 
øvre ramme på kr. 3 millioner. Det forutsettes at byggetillatelse foreligger før 
renoveringsarbeidet påbegynnes.  

 
LS 18.06.08. Retningslinjer for tildeling av stand på leirer og stevner  

jfr. LS 18.05.08 
 
 Sakspapir: 
 Notat fra gen.sekr. med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

Landsstyret fastsetter følgende kriterier for utleie av areal til stand under DNIs 
landsmøter, leirer og stevner: 

1. Landsstyret ser gjerne at det stilles standareal til disposisjon for 
organisasjoner og institusjoner under landsmøter, leirer og stevner da 
dette bidrar til finansiering av arrangementene og til nettverksbygging med 
partnere.  

2. Aktiviteter i regi av leietaker, begrenses til tildelt standområde  
3. Politiske partier tilbys ikke standplass. 
4. Interessegrupper der virksomheten strider mot DNIs formål og verdier, 

(samt konkurrerende organisasjoner), tilbys ikke standplass 
5. Det gis normalt ikke anledning for andre enn DNI til å selge produkter eller 

verve givere. Unntaksvis kan det åpnes for salg dersom DNI mottar 
provisjon i tillegg til standleie.  

6. Administrasjonen fastsetter utleiepris.  
7. Organisasjoner og institusjoner som ellers bidrar vesentlig til DNIs 

økonomi kan tilbys redusert leie 
 
   
LS 18.06.09. Kriterier og retningslinjer for medlemskap i DIN 

 jfr, LM 2018.08 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra gen.sekr. med henvisning til landsmøtesak og forslag til vedtak 
 

Landsstyret har tidligere vedtatt en ordning der medvandrere (faste givere) 
kan registreres som medlemmer. Det foreslås å åpne opp for at også andre 
givergrupper (tidsgivere og DNI-ambassadører) kan registreres som 
medlemmer 
 
Landsstyret påpeker at det er behov for å klargjøre innholdet og kriteriene for 
DNI-ambassadører, samt sikre gode rutiner for inn- og utmelding av denne 
tjenesten. Landsstyret ber derfor administrasjonen se nærmere på dette 
 
Vedtak: 
Landsstyret fastholder tidligere vedtatte kriterier for medlemskap i Den Norske 
Israelsmisjon med følgende tillegg (jfr. LS 17.05.12):  



 

6 
 

a) Tidsgivere og DNI-ambassadører gis automatisk medlemskap i Den 
Norske Israelsmisjon 

b) Ambassadørturer åpnes opp for medlemmer i DNI 
 

 
LS 18.06.10. Misjonsstrategisk samtale: Misjonsstrategi Israel 2020-2030. 
  Innledninger ved Mordechai Wiseman og John Sode-Woodhead 
 

Sakspapir: 
Notat fra gen.sekr. med forslag om å starte et veivalgsprosjekt knyttet til 
virksomheten i Israel 
 
Presentasjon av Israel Firstfruits og arbeidet med å utruste lokale troende i 
nærings- og forretningsvirksomhet. 
Presentasjon av visjonen av å styrke nettverk innen ulike yrkesgrupper 
 
- Utviklingen og veksten blant messianske jøder tilsier at de også deltar 

aktivt i samfunnslivet. Det er viktig å løfte frem samfunnsengasjement og 
samfunnsbygging som legitime kristne kall 

- Tenkesettet må endres: Menighetsledere må stimulere menighetslemmer 
til å gå inn i profane yrker og bidra til å transformere samfunnet. Det 
handler om «Kingdom Building» i vid forstand (fra «Churchianity» til 
«Kingdom Building») 

- Hver generasjon har sitt kall. Nå er tiden inne til å satse på 
næringsdrivende og innflytelsesrike personer som både kan bidra til 
forandring (transformation) og økonomisk selvstendighet/vekst 

- Lederutvikling handler om mer enn utdannelse, teknisk og faglig bistand. 
Det handler også om dannelse og åndelig modning der undervisning i 
bibelsk etikk og verdier står sentralt  

- Grunnskolen Makor Hatikva er nå offentlig godkjent etter flere runder i 
undervisningsministeriet og rettsapparatet. Dette skjer som følge av 
tilpasning til israelsk system og lovgivning. 

- Flere kristne utdanningsinstitusjoner opererer på siden av israelsk lov, og 
deres akkrediteringer vil ikke ha gyldighet i Israel. Så lenge de har vært 
ansett som «interne» institusjoner for sine kirker/menigheter, har de fått 
fortsette, men dette kan endres. 

 
Utfordringer til DNI: 
- DNI må tenke om seg selv som «foreldre», ikke bare som støttespillere 
- DNIs støtte må handle om mer enn pengeoverføringer. Vi må i større grad 

bidra til at lokale overtar ansvar 
- Vi trenger å bygge relasjoner som handler om likeverd og gjensidighet, 

mer enn økonomiske overføringer: Hvordan kan vi bygge relasjoner og 
partnerskap der også Israel / messianske jøder i større grad kan være til 
velsignelse for sine «foreldre»?  

 
Vedtak: 

1. Landsstyret vil, i nært samarbeid med Den Norske Israelsmisjons ansatte 
og lokale samarbeidspartnere, iverksette et veivalgsprosjekt for 
virksomheten i Israel. Prosjektet skal kartlegge DNIs rolle, trender og 
utviklingstrekk som basis for DNIs strategiske veivalg frem mot 2030. 

2. Generalsekretæren bes lede arbeidet, og knytte til seg de ressurser og 
den kompetanse han finner tjenlig. Saken og utviklingen i prosjektet vil bli 
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drøftet på hvert landsstyremøte fremover, og foreløpig rapport legges frem 
for landsmøtet 2019.  

 
 
LS 18.06.11. Immanuelkirken. Visjon og strategi 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. basert på forslag til visjonsdokument og John 
Woodheads forslag til organisasjonsstruktur 

b) Forslag til visjonsdokument 
c) Respons fra Källan til visjonsdokumentet 

 
Landsstyret har tillit til den situasjonsanalyse som er beskrevet, og ser 
behovet for en sterkere lokal ledelse og tettere kontakt mellom beslutningsnivå 
og utøvende ledelse 
 
Landsstyret ønsker en nærmere konsekvensutredning av å etablere en tredje 
(hebraiskspråklig) gudstjeneste, før tiltak iverksettes  

 
  Vedtak: 
 

1. Landsstyret deler visjonen for Immanuelkirken og dens menighet som et 
nasjonalt misjonerende og tjenende fellesskap, og som bygger og utruster 
disipler. 

2. Landsstyret er takknemlig for alle tiltak og aktiviteter som tar sikte på å nå  
Tel Avis innbyggere generelt, og jøder spesielt, med evangeliet gjennom 
ord og handling. 

3. Landsstyret merker seg forslaget om å etablere en tredje hebraiskspråklig 
gudstjeneste, men mener det bør foreligge en tydeligere 
konsekvensutredning for menighetens totale liv og virksomhet, og hvordan 
de ulike tiltak henger sammen og påvirker hverandre 

 
 
LS 18.06.12. Landsstyrets studietur. Tidsramme og innhold 

jfr. LS 18.05.15 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra gen.sekr. med forslag til rammeprogram 
 

Tidsramme: Mandag 1. – fredag 5. april. Utreise fra Oslo mandag morgen, 
med retur torsdag kveld (ankomst Oslo fredag) 
Turen arrangeres for landsstyrets medlemmer og varamedlemmer som en 
lukket tur. Administrasjonen undersøker billigste reisemåte og ordner felles 
bestilling    

 
  Vedtak: 

Landsstyret gir sin tilslutning til tidsramme og hovedinnhold i studietur til Israel 
1.-5. april 2019. 

 
 
LS 18.06.13. Oppsigelse og rekrutteringsprosedyre, administrativ leder Israel 
 

Sakspapir:  
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a) Notat fra gen.sekr. vedr. ledelsesstruktur og rekrutteringsprosedyre av 
administrativ leder i Israel 

b) Brev fra Tor Arne Grimstad, datert 11.10.2018, med oppsigelse fra 
stillingen som administrativ leder i Israel  

 
Landsstyret drøftet ulike modeller for fremtidig ledelse, og kandidater til ulike 
funksjoner. Landsstyret er opptatt av nærværende og relasjonell ledelse, der 
beslutninger er kvalitetssikret. 

Vedtak: 

1. Landsstyret re-etablerer stillingen som Stedlig representant for 
virksomheten i Israel. Stedlig representant gis fullmakter til å representere 
Den Norske Israelsmisjon i styrer og utvalg, samt i relasjonene overfor 
israelske myndigheter og andre instanser og partnerorganisasjoner 

2. Landsstyret ber administrasjonen undersøke muligheter for lokal 
rekruttering av ny administrasjonsleder i Israel, med hovedansvar for 
økonomi- og eiendomsforvaltning   

3. Landsstyret ber generalsekretæren følge opp de kandidater og 
løsningsalternativer som er foreslått og anbefalt av landsstyret. 

 
LS 18.06.14. Konfidensiell sak, jfr. LS 18.03.16 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren med vedlegg 
 
  Vedtak: 
  Saken drøftet 
 
 
NB: Tidsrammen for LS 19.01 (25. februar) er endret: Kl. 14.00 – 20.00.  


