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PROTOKOLL  
LS 19.01 

 
 
 

Mandag 25. februar kl. 14.00-20.00 
Holbergs plass 4, Oslo 

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

Lauritzen, Helge Standal, Oddfrid Morken (varamedlem) og Kristoffer Eknes 
(ansattes representant) 

 
Fra adm.: Gen.sekr. Rolf G. Heitmann og ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit 
 (Fraværende ved behandlingen av sak 05) 
 
 
 
 
Åpningsandakt ved John Erling Jerstad  

 
Dagsorden: 
 
LS 19.01.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 19.01.02. Godkjenning av protokoll, LS 18.07 
LS 19.01.03. Referatsaker 
LS 19.01.04. Aktuelle orienteringer 
LS 19.01.05. Generalsekretærstillingen, jfr. LS 18.06.14 og 18.07.09 
LS 19.01.06. Foreløpig årsregnskap 2018  
LS 19.01.07. Årsmelding 2018 
LS 19.01.08. Krets- og bemanningsstruktur. Samtalerunde med kretsstyrene   
LS 19.01.09. Landsmøte 2019. Dagsorden og dirigentskap  
LS 19.01.10. Experience Israel. Bibelskoleprosjekt  
LS 19.01.11. Samarbeidsavtale, Amuta Beit Eliahu  
LS 19.01.12. Søknad om flyttegodtgjørelse, administrativ leder Israel  
LS 19.01.13. Landsstyrets studietur, jfr LS 18.08.15 og 18.07.11   
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LS 19.01.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader. 
  

 
LS 19.01.02. Godkjenning av protokoll LS 18.07 
 

Vedtak: 
Protokollen godkjent uten merknader  

 
 
LS 19.01.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport. Januar-februar 2019 
Særskilt orientering fra reise til Israel i januar og oppfølgingssamtaler med 
medarbeidere og partnere 

b) Rapport fra assisterende generalsekretær 
Særskilt orientering om møte med kretsstyrer og oppfølging av 
medarbeidere 

c) Referat, kretsstyremøte TeVeBu 03.12.18 
d) Referat, kretsstyremøte Stavanger 11.12.18 
e) Referat, kretsstyremøte Sørlandet 29.11.18 
f) Referat, kretsstyremøte Trøndelag 11.12.18 
g) Referat, kretsstyremøte Trøndelag 31.01.19 
h) Referat, kretsstyremøte Østfold 06.02.19 
i) Referat, kretsstyremøte Bergen 26.11.18 
j) Årsmelding 2018, Caspari Center 

 
Vedtak: 
Referatene tatt il etterretning 

 
 
LS 19.01.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Rapport fra konsulent Harald Grayston, datert 12.02.2019, vedr. status og 
fremdriftsplan for renovering av Nedre Dalgate 9, Stavanger 

b) Nyhetsoppdatering fra arbeidet i Israel, januar 2019  
c) Nyhetsbrev Ebenezerhjemmet, januar 2019  
d) Nyhetsmail Romania  
e) Nyhetsmail Arne Tafjord / Jews for Jesus 14.02.2019 
f) Strategiplan for frivillighet, vedlagt kommentar til Strategiplan for 

ambassadørvirksomhet 
g)   Oversikt over regionale jubileumsarrangement 2019  

 
Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 

 
 

LS 19.01.05. Generalsekretærstillingen, jfr LS 18.06.14 og 18.07.09 
 
Sakspapir: 
a) Brev fra generalsekretæren, datert 09.01.2019, med oppdatering på status 

vedr. kontakt med LCJE og egen posisjon.   
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b) Brev fra styreleder til ansatte og tillitsvalgte, datert 27.01.2019, med 
invitasjon til medvirkning i rekrutteringsprosessen  

 
Generalsekretæren har meddelt styret at han slutter i stillingen 31.12.2010 
 
Vedtak: 
Saken drøftet 
 

 
LS 19.01.06. Foreløpig årsregnskap 2018  

 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med kommentarer til årsregnskapet  
b) Foreløpig resultatregnskap 2018, før avstemminger og avskrivninger  

 
Foreløpig årsregnskap for 2018 legges frem med et foreløpig driftsresultat 
(overskudd) på kr 594.887, og totale inntekter på kr 19.499.114. Det forventes 
et mindre overskudd i konsolidert regnskap etter avstemminger og 
implementering av driftsresultat i Israel. 
 
Landsstyret merker seg særlig en positiv inntektsutvikling, med en økning på 2 
mill. (13%), sammenlignet med 2017, til tross for nedgang i testamentariske 
gaver på kr 824.000. Det er særlig fast givertjeneste (medvandrere) som øker 
(26 %), men også andre personlige gaver. Landslotteriet gir også betydelig 
utslag på inntekter fra lotterivirksomhet med en økning på kr 700.000 (53 %).  
Totale inntekter er likevel 1,4 mill. lavere enn budsjettert. 
 
Kostandene er redusert betydelig som følge av redusert bemanning og lavere 
overføringer til utlandet. Det skyldes også mindre personalkostnader knyttet til 
utsendinger og lokalt ansatte, samt reforhandlede samarbeidsavtaler, redusert 
vedlikehold og økte inntekter i Israel. 
 
Vedtak: 
1. Landsstyret vil gi uttrykk for takk og anerkjennelse til administrasjonen for 

god økonomiforvaltning og grundig arbeid i en krevende økonomisk 
situasjon. 

2. Landsstyret gleder seg over den positive inntektsutviklingen, og tar 
foreløpig årsregnskap for 2018 med et overskudd på kr 594.887 til 
etterretning.   
 

 
LS 19.01.07. Årsmelding 2018  
 

a) Forslag til disposisjon og innholdsoversikt, årsmelding 2018 
b) Årsberetning 2018 fra return2sender  

 
Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å ferdigstille årsmeldingen. Forslag 
til disposisjon følger i hovedsak tidligere års meldinger. 
 
Vedtak: 
Landsstyret gir sin tilslutning til disposisjon for årsmelding 2018, og ber 
administrasjonen legge frem endelig årsmelding for 2018 til godkjenning i 
neste møte 
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LS 19.01.08. Krets- og bemanningsstruktur. Samtalerunde med kretsstyrene   
 

a) Notat fra assisterende generalsekretær med oppsummering av samtaler 
med kretsstyrene og forslag til ny organisasjonsmodell 

b) Brev til kretsstyrene vedr. krets- og bemanningsstruktur.  
 

Landsryet merker seg særlig følgende: 
 

 Det er høy bevissthet blant ansatte og tillitsvalgte om DNIs formål og 
visjon, noe som er en forutsetning for formålsnære planer og aktiviteter 

 Det oppstår ofte spenninger og prioriteringsutfordringer mellom «det 
gamle» som fungerer og bør bevares, og «det nye» som må vokse 
frem. DNI er opptatt av å «vinne nytt land». 

 Det må tas hensyn til geografiske forhold og den «kristne topografi» 
med tanke på hvordan arbeidet best skal organiseres og 
organisasjonen struktureres. Dette krever fleksible løsninger, der en 
noen steder kan utvide kretsgrenser, mens en andre streder må dele 
opp kretser i mindre administrative områder, eller bygge nye enheter 
på tvers av gamle kretsgrenser 

 En dynamisk organisasjon med fleksible strukturer er krevende, og 
krever god ledelse. 

 Rekrutteringsutfordring: Mange kretser sliter med rekruttering av 
styremedlemmer, og motivasjonsfaktoren til slike verv er derfor ofte 
lav. Noen tar ansvar, selv om det ikke er et primært ønske. 

 DNI er i mindre grad enn tidligere foreningsbasert.  
 Nye og yngre målgrupper er i liten grad interessert i strukturelle 

spørsmål eller demokratiske prosesser. Kretsmøter er derfor i liten 
grad attraktive eller funksjonelle for deres engasjement. Det må derfor 
finnes andre møteplasser og former for å nå nye grupper. 

 Nye forsamlinger er ofte seg selv nok. Givertjeneste kanaliseres ofte 
gjennom egen forsamling. Dette utfordrer DNIs strategi for 
givertjeneste og nettverksbygging. 

 De fleste kretsstyrer er aktivitets- og handlingsorienterte. Derfor 
fungerer de ofte best som arrangementskomiteer eller koordinatorer. 
Det arbeides i mindre grad med strategiske spørsmål. 

 Det er viktig å fange opp og oppmuntre ildsjeler. Det trenger DNI. 
Rigide strukturer og begrenset handlingsrom kan ta kvelertak på 
ildsjeler. 

 
Vedtak: 
1. Landsstyret har merket seg mange gode innspill fra kretsstyrene vedr. Den 

Norske Israelsmisjons organisasjons- og bemanningsstruktur, og er 
takknemlig for det engasjementet som vises.  

2. Landsstyret ber administrasjonen ta med seg innspillene fra kretsene og 
landsstyrets merknader med sikte på drøfting og presentasjon av ny 
organisasjonsmodell på landsmøtet 2019  
 

 
LS 19.01.09. Landsmøte 2019. Dagsorden og dirigentskap  

 
Sakspapir: 
Notat fra gen.sekr. med forslag til dagsorden og dirigentskap  

 
Vedtak: 
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Landsstyret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til dagsorden for 
landsmøtet 2019, samt forslag til ordstyrer for forhandlingene. Varaordstyrer, 
sekretær, referenter, tellekorps og underskrivere av protokoll velges blant 
landsmøtets deltakere etter forslag fra administrasjonen.   

 
 
LS 19.01.10. Experience Israel. Bibelskoleprosjektet  
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra misjonsrådgiver/daglig leder i R2S 
b) Prosjektbeskrivelse og  “Mission statement”  

 
Etter gjennomført pilotprosjekt høsten 2018 med 6 deltakere og 2 ledere, har 
interessen for konseptet økt betraktelig. 

 
 Det er innledet samarbeid med Helgeland folkehøyskole. Det betyr at 

vi har langt flere søkere til kurset høsten 2019 enn det er mulig å ta 
imot. 

 Noen bibelskoler har også meldt sin interesse for deltakelse/samarbeid 
 Flere av våre internasjonale partnere ønsker å delta i programmet 
 Eldre aldersgrupper etterlyser også lignende undervisningstilbud i 

Israel 
 Det er behov for familieopplegg i Israel 
 Mulig opplæringssenter for volontører 
 DNIs medarbeidere i Israel trenger møteplass for samlinger og 

retreater. 
 

På denne bakgrunn mener administrasjonen at det vil være mulig å etablere 
helårlig drift av ulike undervisningstilbud. Den største utfordringen er 
lokaliteter. Det anbefales derfor å undersøke muligheter i det nordlige Israel 
for kjøp eller leie av egnede lokaliteter form undervisning og innlosjering, samt 
ulike finansieringsmodeller og samarbeidsformer. 
 
Navnevalget må vurderes på nytt, da «Experience Israel» er varemerke for et 
program drevet av Jewish Agency (Keren HaYesod) 
 

  Vedtak: 
1. Landsstyret gleder seg over den økende interessen for bibelkunnskap 

og -kjennskap blant unge mennesker. Landsstyret merker seg behovet 
for å utvide kursvirksomheten og at det nåværende tilbudet verken 
lever opp til behovet det skal dekke eller til sitt potensiale.  

2. Landsstyret gir sin tilslutning til den progresjonsplanen som er foreslått, 
og ber administrasjonen arbeide videre med løsningsalternativer og 
finansiering.  

3. Landsstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til navneendring til 
et varemerke som ikke er etablert i Israel.   

 
 
LS 19.01.11. Samarbeidsavtale, Amuta Beit Eliahu 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr. med orientering om samtaler med Beit Eliahus ledelse 
og forslag til alternative avtalemodeller 

b) Endringer i samarbeidsavtale for 2019, datert 06.02.2019 
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c) Signert samarbeidsavtale, datert 30.11.2009, vedlagt avtale om 
økonomisk støtte  

d) Signert avtale om økonomisk støtte for perioden 2016-2018 
 

Det er behov for en nærmere avklaring mellom Amuta Beit Eliahu og DNI om 
ansvars- og myndighetsområder knyttet til bruk og vedlikehold av 
bygningsmasse og eiendom.  

 
Av juridiske grunner er DNI forhindret fra å motta husleie for bygninger som 
brukes til kirkelige formål. Brukere av bygningen har derfor inngått avtale om 
refusjon for utgifter DNI har i forbindelse med utleie.  
 
Det er foreslått å inngå en langsiktig leasingavtale på bygningene, der Amuta 
Beit Eliahu får økonomisk totalansvar for drift og vedlikehold for den delen av 
bygningsmassen som inngår i en slik kontrakt.  
 
Vedtak: 
Landsstyret er takknemlig for det gode samarbeidet med Beit Eliahu menighet 
i Haifa, og den synergi som er skapt. Samtidig erkjenner Landsstyret at 
ansvars- og myndighetsområder vedrørende bruk og vedlikehold av eiendom 
og bygningsmasse er uklare. Landsstyret ber derfor administrasjonen, i 
samarbeid med styret for Amuta Beit Eliahu, utarbeide klarere retningslinjer, 
eventuelt fremme forslag om en langsiktig leieavtale i henhold til de kriteriene 
administrasjonen foreslår.  

 

 
LS 19.01.12. Søknad om flyttegodtgjørelse, administrativ leder Israel  
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra gen.sekr., med henvisning til tariffavtalens § 6.12 
b) Søknad om støtte til hjemreise, datert 30.01.19  
 
Vedtak: 
1. Etter søknad, og med hjemmel i tariffavtalens §6.12, innvilger landsstyret 

flyttegodtgjørelse for familien Grimstad i henhold til fastsatte kriterier. 
Flyttegodtgjørelsen avkortes forholdsvis i samsvar med tjenestetid, det vil 
si med en tredel av innhentet anbud.  

2. LPU orienteres om vedtaket.  
 

 
LS 19.01.13. Landsstyrets studietur, jfr LS 18.05.15 og 18.07.11  
 

Sakspapir: 
Program for landsstyrets studietur 1.-5. april 2019 

 
Vedtak: 
Programmet tas til etterretning 

 
  
  
 
 


