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PROTOKOLL  
LS 18.07 

 
 
 

Mandag 10. desember kl. 10.00-17.00 
Holbergs plass 4, Oslo 

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

Lauritzen, Helge Standal og Miriam Skagestad (ansattes representant) 
 
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 06 
 Elisabeth Levy var innkalt og møtte ved behandlingen av sak 10 
 
Forfall: Anne Margrethe Lund 
 
 Anne Margrethe Lund har i brev/e-post av 09.12.2018 bedt seg løst fra vervet 

som medlem av landsstyret, av personlige grunner.  
  
 Landsstyret tar saken til etterretning. Helge Standal inntrer i styret som fast 

medlem. Oddfrid Kjærvoll Morken (2. varamedlem) innkalles til alle styremøter.   
 
 
 
Åpningsandakt ved Helge Standal 

 
Dagsorden: 
 
LS 18.07.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 18.07.02. Godkjenning av protokoll, LS 18.06 
LS 18.07.03. Referatsaker 
LS 18.07.04. Aktuelle orienteringer 
LS 18.07.05. Handlingsplan og prioriteringer 2019, jfr. LS 18.05.09 og 10, LS 18.06.06 
LS 18.07.06. Budsjett 2019, jfr. LS 18.06.05 
LS 18.07.07. BridgeBuilders. Videreføring av DNIs forsoningsarbeid, jfr. LS 18.03.12 
LS 18.07.08. Ledelsesstruktur og rekrutteringsstrategi, Israel, jfr. LS 18.06.13  
LS 18.07.09. Ledelsesstruktur og rekrutteringsstrategi, Norge, jfr. LS 18.03.11 og 18.06.14 
LS 18.07.10. Misjonsstrategisk samtale: 
  Caspari Centers rolle som lederutvikler, kompetansesenter og brobygger. 
  Jfr. LS 18.06.10 
LS 18.07.11. Landsstyrets studietur, jfr. LS 18.06.12 
LS 18.07.12. Landsstyrets møteplan 2019, jfr. LS 18.05.15 
LS 18.07.13. Lønnsplassering, assisterende generalsekretær  
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LS 18.07.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak:  

Innkalling godkjent uten merknader. 
Dagsorden godkjent med følgende tilføyelse: 

 LS 18.07.13. Lønnsplassering, assisterende generalsekretær 
 
 
LS 18.07.02. Godkjenning av protokoll LS 18.06 
 

Vedtak: 
Protokollen godkjent uten merknader  

 
 
LS 18.07.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport 
Oversikt over generalsekretærens aktiviteter og tidsbruk 
Gen.sekr. ga utfyllende muntlig informasjon om 
-  Turné med Mordechai Wiseman og John Sode-Woodhead 
- Styremøter og medarbeidersamlinger i Israel 
- Turné og møter i Skottland 

 
b) Rapport fra assisterende generalsekretær 

Utfyllende orientering om møtevirksomhet og planlegging av jubileumsåret 
2019 
 

c) Referat, styremøte Caspari Center 05.-06.11.2018 
d) Referat, styremøte Ebenezerhjemmet 07.-08.11.2018 
e) Referat, styremøte Immanuel Ministries 14.11.2018 
f) Rapport fra styremøte og seminar i Machase 25.-26.11.2018 
g) Brev til tillitsvalgte i anledning besøksrunde i kretsstyrene 
h) Brev fra styringsgruppa, Møre og Romsdal 03.12.2018 

 
Vedtak: 
1. Landsstyret merker seg arbeidsbelastningen for ansatte i administrasjonen 

som følge av redusert bemanning og økte aktiviteter, og vil komme tilbake 
til bemanningssituasjonen i sitt neste møte 

2. Øvrige saker tatt til etterretning 
 
 
LS 18.07.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Resultatregnskap, DNIs hovedkasse, per 31.10.2018 
Resultat per 31.10. viser overskudd på kr. 203.724. Overskuddet skyldes i 
hovedsak følgende: 
 
- 10% lavere personalkostander sammenlignet med 2017, grunnet 

nedbemanning og permisjoner 
- Driftskostnadene er redusert med 14%, og ligger samtidig 16% under 

periodisert budsjett 
- Overføring til misjonsarbeidet er redusert med 35% som følge av re-

forhandlede avtaler, anvendelse av avsatte midler i Israel og utsatte 
overføringer 
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- Personlige gaver øker med 14%, men ligger likevel noe under 
periodisert budsjett 

- Landslotteriet ga et overskudd på vel en halv million 
- Salg av aksjer i Den Norske bank til kr 500.000 
- Totale inntekter er på 14,6 mill. Dette er en liten økning i forhold til 

2017, til tross for 1,2 mill. mindre i testamentariske gaver.  
 
Administrasjonen mener det er grunn til å forvente et årsresultat i balanse 
 

b) Nyhetsbrev, Beit Eliahu november 2018 
c) Nyhetsbrev WordRus, desember 2018 
d) Nyhetsbrev FCSI, november 2018 
e) Missiologikurs, Caspari Center 11.-22.11.2019: Discovering Jesus in His 

own context 
f) Invitasjon til talere, jubileumsåret 2019 
g) Oversikt over besøksrunde I kretsene, våren 2019 

 
Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 
 
 

LS 18.07.05. Handlingsplan og prioriteringer 2019  
jfr. LS 18.05.09 og 10, LS 18.06.06 
 
Sakspapir: 

 a) Notat fra ass.gen.sekr. med forslag til vedtak 
b) Handlingsplan for hovedaktiviteter 2019 
c) Tiltaksplan, jubileumsåret 2019 
d) Oversikt over HIT-verter og tiltaksplan for oppfølging 
e) Årskalender og tidsfrister 2019 
f) Produksjonsplan appellbrev 
 
2019 vil være preget av DNIs 175 års jubileum: 
 

- En rekke jubileumsarrangement er under planlegging i kretsene. 
Mange frivillige talere har meldt seg til tjeneste 

- Det planlegges jubileumsreise til Israel 6.-16. november med 
arrangement både for gruppereisende og individuelt besøkende 

- Det iverksettes en ny rekrutteringskampanje for medvandrere 
- Det vil bli arbeidet mer strategisk og intensivt med intern 

kommunikasjon og kontakt med frivillige/kretsleddet 
 
Landsstyret peker på at ambisjonsnivået er høyt, og at mange aktiviteter og 
tiltak er gitt første prioritet. Landsstyret ser videre potensiale for videre 
involvering blant HIT-verter som DNI tidligere ikke har hatt kontakt med, blant 
annet i Nord-Norge.  
Det må arbeides strategisk med plan for rekruttering av medvandrere, særlig i 
forbindelse med jubileumsarrangementene. 
 
Vedtak: 
Landsstyret tar administrasjonens handlingsplaner og jubileumsaktiviteter 
2019 til etterretning. Landsstyret støtter foreslåtte aktiviteter og tiltak under 
forutsetning av at disse er innarbeidet i budsjettet for 2019 
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LS 18.07.06. Budsjett 2019  

jfr. LS 18.06.05 
 
Sakspapir: 
a) Notat frå gen.sekr. med forslag til tiltak 
b) Budsjettforslag 2019, sammenlignet med regnskapsutviklingen 2014-2017 
c) Innsamlingstiltak og suksesskriterier 2019 
d) Personalsituasjon og prioriteringer 2019 

 
Administrasjonens forslag til budsjett innebærer en ramme på kr. 20.436.508 
og et resultat (overskudd) på kr. 443.652. 
 
Budsjettet bygger blant annet på følgende forutsetninger: 
 

- Fortsatt vekst i antall medvandrere (faste givere) medlemmer 
- Nettverksbygging og økning i menighets- og forsamlingsavtaler 
- Nytt landslotteri iverksettes 
- Økte inntekter gjennom lokale jubileumsmarkeringer og basarer 
- Testamentariske gaver budsjetteres med kr 1 mill, som er noe lavere 

enn tidligere år og landsstyrets retningslinjer. 
- Overføringer til utarbeidet opprettholdes. Det settes også av midler til 

vedlikeholdsfond i Israel 
- Lønnskostnader i Norge reduseres som følge av nedbemanning og 

vakanser. 
 

Nye beregninger tilsier noen justeringer i budsjettforslaget som innebærer at 
overskuddet reduseres til kr. 186.152. Dette gjelder blant annet noe lavere 
inntektsanslag på fast givertjeneste og korrigering av lønnsbudsjettet. 
Konsekvenser av ny tariffavtale og evt. andre lønnsjusteringer som følge av 
vedtak i landsstyret, er ikke inkludert i budsjettet. 

 
Landsstyret ber administrasjonen følge nøye med på hvordan økningen i fast 
givertjeneste påvirker andre innsamlingstiltak.  

 
Det understrekes at et nytt landslotteri i minst mulig grad bør belastes 
kretsstyrene og administrativt forenkles 
 
Landsstyret ønsker for sammenligningens skyld en kolonne for budsjett 2018 
da regnskapstallene for 2017 alene er misvisende i forhold til den økonomiske 
utviklingen i 2018 
 
Det konstateres at kjøp av tjenester (lønn og regnskap) ikke har medført 
innsparte kostnader. Det har snarere medført økt arbeidsbelastning på fast 
ansatte. Frivillige bør i størst mulig grad benyttes til rutineoppgaver 
 
Arrangementskostnadene er høye som følge av økt regional aktivitet, 
jubileumsarrangementer og sommerstevne/landsmøte. Arrangementene 
medfører også økte inntekter 
 
Situasjonen tilsier fortsatt streng budsjettkontroll og oppfølging av driften. 

 
 
Vedtak: 
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1. Landsstyret vedtar budsjett for 2019 med total ramme på kr 20.179.008 og 
et resultat (overskudd) på kr 186.152, etter de justeringer som er foretatt. 

2. Landsstyret anser det viktig å sikre at driften går med overskudd med sikte 
på å styrke organisasjonens likviditet og egenkapital.  

3. Landsstyret vil vurdere å bevilge midler til å styrke administrative 
funksjoner og stab når årsregnskapet for 2018 foreligger 

 
 
LS 18.07.07. BridgeBuilders. Videreføring av DNIs forsoningsarbeid 

jfr. LS 18.03.12 
 
Sakspapir: 
Notat fra generalsekretæren. 
 
Daglig leder i return2sender og generalsekretæren har hatt samtaler med flere 
organisasjoner, blant annet Musalaha, Netivah, Immanuel Church Bethlehem, 
House of Light og Fellowship of Christian Students in Israel (FCSI) med sikte 
på å vurdere videreføring av DNIs freds- og forsoningsprogram. 
 
Landsstyret mener det er interessant å vurdere et nærmere samarbeid med 
Lagsbevegelsen i Israel (FCSI) og de synergieffekter dette kan ha i forhold til 
palestinske og norske søsterorganisasjoner. 
 
Vedtak: 
 
1. Landsstyret vil oppfodre Musalaha til å følge opp BridgeBuilders’ 

anbefaling om et ledertreningsopplegg for tidligere deltakere, og vil stille 
midler til disposisjon for dette med inntil kr. 100.000. 

2. Landsstyret oppfordrer videre administrasjon og return2sender å utvikle 
samarbeid med Fellowship of Christian Students in Israel og deres 
søsterorganisasjoner, med sikte på felles prosjekter og program 

 
 

LS 18.07.08. Ledelsesstruktur og rekrutteringsstrategi, Israel 
jfr. LS 18.06.13  
 
Sakspapir: 
Notat fra generalsekretæren med forslag til fordeling av ansvars- og 
myndighetsområder og bemanningsbehov 
 
Vedtak: 

1. Landsstyret gir sin tilslutning til ny bemanningsplan for Israel, med 
iverksettelse 1. august 2019, og ber generalsekretæren inngå samtaler 
med medarbeidere der det er behov for å endre stillingsbeskrivelser, samt 
lønns- og arbeidsvilkår.  

2. Landsstyret ber generalsekretæren vurdere mulighet for midlertidige 
ansettelser der dette ikke kommer i strid med lovverket 

 
LS 18.07.09. Ledelsesstruktur og rekrutteringsstrategi, Norge 

jfr. LS 18.03.11 og 18.06.14 
 
Sakspapir: 
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a) Notat fra generalsekretæren med orientering om bemanningssituasjonen 
og generalsekretærens stilling 

b) E-post korrespondanse med Tuvya Zaretsky, LCJE  
 

DNIs organisasjon, både på kretsplan og ved hovedkontoret, har hatt et høyt 
aktivitetsnivå gjennom 2018 med sikte på å nå de målsettinger som er satt. 
Endringer i bemanningssituasjonen gjennom sykmeldinger og vakanser har 
medført ekstra belastninger på ansatte i administrasjonen. 
 
Generalsekretæren har mottatt spørsmål fra Lausannebevegelsen (LCJE) om 
å være kandidat til stillingen som internasjonal koordinator. Dette tilsvarer ca 
30 % stilling. Valget vil finne sted i august. Generalsekretæren ser det som 
umulig å kombinere de to stillingene, og varsler derfor landsstyret om mulige 
endringer i DNIs ledelse. Landsstyret vil avvente en skriftlig melding fra 
generalsekretæren  
 
Vedtak:  
 
Landsstyret erkjenner at det i den nåværende situasjonen er lite samsvar 
mellom tilgjengelige ressurser og de forventninger og krav som stilles til 
medarbeidere. Landsstyret vil derfor søke å finne dekning for en ny 
deltidsstilling til økonomiske og administrative oppgaver innenfor budsjettets 
rammer. Samtidig oppfordres administrasjonen til å finne løsninger gjennom 
frivillig tjeneste som kan avhjelpe den mest prekære situasjonen. Landsstyret 
vil komme tilbake til saken i sitt neste møte 
 

LS 18.07.10. Misjonsstrategisk samtale: 
Caspari Centers rolle som lederutvikler, kompetansesenter og 
brobygger. 

  Jfr. LS 18.06.10 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren 
b) Brev fra Caspari Center til partnerorganisasjonene vedr. styrevedtak om å 

etablere en egen avdeling/struktur for arbeidet i Israel 
c) Caspari Centers statutter, sist revidert 16.02.2017 
d) Policydokument for Caspari Centers styre og ledelse 
e) Notat fra John Sode-Woodhead vedr. Caspari Centers strategi og fremtid 
f) Notat fra Elisabeth Levy om fremtidig struktur 

 
Elisabeth Levy orienterte om Caspari Centers styre sine beslutninger, og 
innledet til samtale: 
 

- Den messianske bevegelse er i «tenåringsfasen»: Vet alt, kan alt og vil 
gjøre alt selv. CC oppfattes som foreldre som dels har utspilt sin rolle 

- Om 5-10 år er bevegelsen «voksen»: Det betyr endrede relasjoner og 
partnerskap  
(Pascal: «En tjener kan enten gå foran sin herre og bære lyset, eller gå 
etter for å bære koffertene») 

- To viktige utviklingstrekk:  
a) Veksten i den messianske bevegelse i Israel 
b) Kirken gjenoppdager sine jødiske røtter 
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- CCs fremtid vil være basert på to søyler: Det lokale og det 
internasjonale. Det internasjonale styret mangler lokal kompetanse. Et 
lokalt styre og lokalt eierskap må derfor re-etableres 

 
Momenter fra samtalen: 
 

- Vil Caspari Center i fremtiden fremstå som to uavhengige institusjoner 
/ organisasjoner, og hva vil det i tilfelle føre til med tanke på 
ressursfordeling, konkurranse, stabsfunksjoner o.l.? 

- Hva vil i fremtiden holde Caspari Center sammen som én institusjon? 
- Hva skjer i konfliktsituasjoner?  Statutter som regulerer samarbeidet 

mellom de to «avdelingene» bør utarbeides 
- Hvordan vil Caspari Center i fremtiden ivareta akademiske og semi-

akademiske program? Flere partnerskap med akademiske institusjoner 
er under utvikling, blant annet Rothberg Int. School ved det hebraiske 
universitetet i Jerusalem og Jerusalem Academy. Neste direktør ved 
Caspari Center bør ha høyere akademisk utdannelse / doktorgrad 

- Hva vil de økonomiske konsekvensene av ny struktur være, og hvilken 
eierskapsmodell og offentlig registrering vil Caspari Center ha? 

 
  Vedtak: 
 

Landsstyret er orientert om de vedtak som er fattet i Caspari Centers styre 
vedrørende ny organisasjonsmodell, og gir sin tilslutning til den skisse som er 
presentert. Landsstyret ber om å bli holdt orientert om den videre saksgangen 
og de beslutninger som fattes 

 
 
LS 18.07.11. Landsstyrets studietur  

jfr. LS 18.06.12 
 
Sakspapir: 
Forslag til tidsplan og rammeprogram 
 
Landsstyrets studietur til Israel bekreftes til 1.-5. april 2019.  
Administrasjonen ordner bestillinger av reise og opphold på bakgrunn av 
bindende påmelding fra landsstyrets medlemmer  
 
Vedtak: 
 
Landsstyret vedtar tidsramme og innhold for studietur 2019 i henhold til 
generalsekretærens forslag og de merknader som fremkom i møtet. 

 
LS 18.07.12. Landsstyrets møteplan 2019 

jfr. LS 18.05.15 
 
Sakspapir: 

 Forslag fra generalsekretæren 
 
Vedtak: 
 
LS 19.01.  Mandag 25. februar kl. 14.00 - 20.00, Holbergs plass, Oslo 
LS 19.02.  1.-5. april. Studietur til Israel 
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LS 19.03.  Mandag 27. mai kl. 10-18, Oslo 
LM 2019 27.-30. juni, Bibelskolen i Grimstad 
LS 19.04. Mandag 9. september kl. 10.00 – 18.00, Holbergs plass, Oslo 
 
LS 19.05. Fredag 25. oktober kl. 10.00-17.00 + Deltakelse på jub.møter  
  Lørdag 26. oktober 09.00-12.00 sammen med styringsgruppa i 

                       Møre og Romsdal. Møtested: Ålesund  

LS 19.06. Mandag 9. desember kl. 10.00 – 18.00, Holbergs plass, Oslo 

 
LS 18.07.13. Lønnsplassering, assisterende generalsekretær  
 

Sakspapir: 
Notat av 13.10.2016 vedr. ansettelses- og lønnsvilkår for ass.gen.sekr. 
  

 
Vedtak: 

 
I samsvar med inngått ansettelseskontrakt og avtale fastsettes lønnsnivå for 
assisterende generalsekretær til lønnstrinn 55 i Statens lønnstabeller. 
Lønnsjusteringen gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2019. 

  
  
 
 


