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PROTOKOLL  
LS 19.03 

 
 
 

Mandag 27. mai 2019 kl. 10.00-18.00 
Holbergs plass 4, Oslo 

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

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

 
Fra adm.: Gen.sekr. Rolf G. Heitmann og ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit. 
 Administrasjonens representanter deltok ikke ved behandlingen av sak 05. 
  
 
Forfall:  Helge Standal  
 
Miriam Skagestad har meddelt at hun fratrer som ansattes representant i styret. Kristoffer 
Eknes møter i styret inntil eventuelt ny representant er valgt. 
 
 
Åpningsandakt ved Bjørn Lauritzen (Mat. 7,7) og bønn   

 
 
Dagsorden: 
 
LS 19.03.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 19.03.02. Godkjenning av protokoll, LS 19.02 
LS 19.03.03. Referatsaker 
LS 19.03.04. Aktuelle orienteringer 
LS 19.03.05. Generalsekretærstillingen, jfr. LS 18.06.14,18.07.09, 19.01.05 og 19.02 
LS 19.03.06. Årsmelding 2018, jfr. LS 19.01.07  
LS 19.03.07. Årsberetning, årsregnskap og balanserapport 2018, jfr. LS 10.01.06 
LS 19.03.08. Landsmøte 2019. DNIs organisasjonsmodell, jfr LS 19.01.09   
LS 19.03.09. Samarbeidsavtaler med norske kirkesamfunn / trossamfunn   
LS 19.03.10. Organisasjons- og ledelsesmodell Israel, jfr LS 19.02  
LS 19.03.11. Bibelskoleprosjekt Israel, jfr LS 19.01.10  
LS 19.03.12. Samarbeidsavtale, Jews for Jesus Europa   
LS 19.03.13. Marit og Bradley Longs stilling, Tel Aviv, jfr LS 19.02 
LS 19.03.14.   Administrative løsninger hovedkontoret, jfr. LS 18.07.09 
LS 19.03.15. Renovering, Nedre Dalgate 9, Stavanger, jfr. LS 18.06.07  
LS 19.03.16.   Endringer i styret for DNI Israel 
LS 19.03.17    Retningslinjer for økonomiske fullmakter og attestasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

LS 19.03.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader. 
  

 
LS 19.03.02. Godkjenning av protokoll LS 19.02 (Konfidensiell protokoll) 
 

Vedtak: 
Protokollen godkjent uten merknader  

 
 
LS 19.03.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport.  
Gen.sekr. orienterte muntlig fra styremøter og møter med ansatte i Israel 

b) Muntlig orientering fra assisterende generalsekretær om møtevirksomhet 
og møte med ledelsen på Bibelskolen Bildøy vedr. samarbeid  

c) Rapport til Immanuel Ministries’ styre fra Immanuelkirkens lederteam, 
datert 02.05.2019 

d) Referat, styremøte Caspari Center 29.04.2019, vedlagt årsrapport 2018-
2019  

e) Foreløpig referat, styremøte Immanuel Ministries, 02.05.2019 
 
 

Vedtak: 
Referatene tatt til etterretning 

 
 
LS 19.03.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Resultatregnskap for DNIs hovedkasse, 1. kvartal 2019 
Regnskapet viser et underskudd på kr. 885.030, noe som er kr. 50.000 
høyere enn periodisert budsjett.  
- Totale inntekter er på nær 4 mill., ca 450.000 lavere enn periodisert 

budsjett og 5 % lavere enn samme periode 2018.Nedgangen skyldes i 
hovedsak mindre kollektinntekter og nedgang i menighetsbidrag 

- Personlige gaver følger 2018-nivå og periodisert budsjett 
- Ny inntektskilde: «Run for Israel» ga sponsorinntekter på kr. 62.000 
- Det er ikke mottatt arveinntekter i perioden. Det er imidlertid innmeldt 

vel kr. 1 mill i arv til forventet utbetaling i 2019. Dette tilsvarer 
årsbudsjettet. 

- Gjenbruksbutikken Mamilla øker omsetningen, mens misjonsbutikken 
Tabita viser lavere inntjening. Nedgangen for sistnevnte er på 23 % 
sammenlignet med 2018. Landsstyret vil se nærmere på driften av 
Tabita i sitt neste møte. 
 

b) Medvandrerbrev, sommer 2019  
c) Brev fra «Hilfe für Brüder», datert 29.04.2019, med melding om støtte på € 

9.400 til investeringer ved Immanuelkirken 
d) Retningslinjer for menighetsrådet ved Immanuelkirken 
e) Referat fra Landsmøtet Tro&Medier, 26.04.2019 
f) Årsmelding 2018, Hjelp Jødene Hjem 
g) Prosjektpresentasjon med oversikt over innsamlingsarbeidet for  

Ebenezerhjemmets byggeprosjekt 
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Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 

 
 
LS 19.03.05. Generalsekretærstillingen,  

jfr. LS 18.06.14,18.07.09, 19.01.05 og 19.02 
 

  Det føres særskilt protokoll for saken 
 

 
LS 19.03.06. Årsmelding 2018 
  jfr. LS 19.01.07   

 
  Sakspapir: 
  Utkast til årsmelding 2018 
 

Årsmeldingen vil bli illustrert med tabeller, grafer og diagrammer som viser 
utviklingstrekk for givere, abonnenter og medlemmer, samt fordeling av 
inntekter og utgifter 

 
Vedtak: 
Landsstyret godkjenner årsmelding 2018 i henhold til administrasjonens 
forslag, og mener meldingen gir godt uttrykk for organisasjonens status og 
utvikling i 2018. 

 
 

LS 19.03.07. Årsberetning, årsregnskap og balanserapport 2018 
jfr. LS 19.01.06  

 
a) Forslag til vedtak 
b) Årsberetning, resultatregnskap og balanserapport 2018, inkl. noter 
c) Detaljert årsregnskap 2018 

 
Driftsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 180.023 før 
finansposter. Landsstyrets vedtak om salg av aksjebeholdning i DnB ga en 
inntekt på vel en halv million, slik at resultatregnskapet viser overskudd på kr. 
345.727. 
 
Totale inntekter er på kr. 19,5 mill. Dette er en økning på 13 prosent i forhold 
til 2017. Økningen skyldes i hovedsak følgende faktorer: 

 Økning i fast givertjeneste på 26 prosent 
 Ekstra appellbrev til medlemmer og faste givere 
 Landslotteri med netto overskudd på kr. 629.000  

forbedring i forhold til  
 

Det er overført ca 1 mill mindre til arbeid utenfor Norge sammenlignet med 
2017. dette skyldes i hovedsak økonomiske reserver i Israel ved årets inngang 
som er anvendt i driften, men også reforhandlede avtaler og inntektsskapende 
arbeid i Israel. 
 
Det er avsatt øremerket vedlikeholdsfond i balansen. Dette foreslås overført 
som generelt vedlikeholdsfond 
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Vedtak: 
1. Landsstyret godkjenner konsolidert regnskap for 2018 med et overskudd 

på kr. 345.727 etter finansposter og en samlet egenkapital på kr. 
2.733.868. 

2. Avsetningen på kr 570.000 til bygningsmessige arbeider i Tel Aviv 
overføres til 2019 som et generelt vedlikeholdsfond i Israel. 
Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte fondet 

3. Landsstyret vedtar årsberetning datert 27. mai 2019. 
4. Revisors rapport ettersendes landsstyrets medlemmer og vedlegges 

saksdokumentene til landsmøtet 
 
 

LS 19.03.08. Landsmøte 2019. DNIs organisasjonsmodell 
jfr 19.01.09   

 
 Sakspapir: 

a) Notat med forslag behandlingsform, aktuelle spørsmålsstillinger og forslag 
til vedtak 

b) Forslag til ny organisasjonsmodell 
c) Organisasjonskart 

 
Følgende synspunkt kom frem i samtalen: 

 DNI har en krevende organisasjonsform i forhold til organisasjonens 
størrelse og ressurser 

 Landsmøtedokumentet må forankres i, og referere til 
veivalgsprosessen, landsstyrets vedtak, behandlingen i landsmøtet 
2018 og samtaler med kretsstyrene 

 Det mest radikale i forslaget, er innføring av ressursgrupper som 
alternativ til dagens ordning med kretsstyrer. Det vil bli krevende og 
utfordrende å bygge opp en ny struktur, samt følge opp gruppene, 
særlig i overgangsfasen 

 Ledelsesstrukturen kan være litt diffus, særlig mellomledernes rolle 
 Gruppeledere må utpekes og informeres om sin rolle. Gruppene 

skriver referat fra samtalen og leverer dette til dirigentskapet. Det er 
viktig å gi god informasjon om gruppesamtalens tematikk med 
referanse til dokumentet 

 Plenumssamtale etter gruppesamtalen må annonseres og forberedes, 
da dette er en generell samtale og ikke oppsummering av 
gruppearbeidet 
 

Vedtak: 
1. Landsstyret gir sin tilslutning til ny organisasjonsmodell med de merknader 

som fremkom i møtet. Landsstyret ber administrasjonen presentere 
dokument for landsmøtet 2019 i henhold til foreslått prosedyre.  

2. Landsstyre vil komme tilbake til endelig behandling av DNIs 
organisasjonsmodell i sitt neste møte, etter at landsmøtet har gitt sine 
innspill 

 
 
 
LS 19.03.09. Samarbeidsavtaler med norske kirkesamfunn/trossamfunn   
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Sakspapir: 
a) Notat med forslag til vedtak 
b) Notat fra møte med DELK 05.01.2016 
 
Notatet henviser særlig til mer formelt samarbeid med lutherske kirkesamfunn 
og forsamlingsbyggende organisasjoner, både på sentralt og lokalt nivå, og 
målrettede tiltak for å oppnå dette. 
 
Landsstyret støtter initiativet fra administrasjonen, men gjør oppmerksom på at 
ulik struktur og kultur i kirkesamfunnene / organisasjonene tilsier ulik og 
individuell tilnærming 

   
Vedtak: 
Landsstyret støtter administrasjonens forslag om å søke et mer formelt og 
utvidet samarbeid med forsamlingsbyggende organisasjoner og kirkesamfunn, 
både på nasjonalt og lokalt nivå. Landsstyret ber administrasjonen prioritere 
dette arbeidet, med sikte på å komme fram til gode samarbeidsavtaler og 
partnerskap.    

 
 
LS 19.03.10. Organisasjons- og ledelsesmodell Israel,  

jfr LS 19.02 
 
  Sakspapir: 

a) Presentasjon av fremtidig strategi og organisasjonsmodeller, utarbeidet av 
John Sode-Woodhead til LS 19.02. 

b) Konfidensielt notat fra Administrativ leder, Israel 
 

Generalsekretæren refererte til samtaler med utsendinger og lokalt ansatte 
vedr. organisasjonsmodell og ledelsesstruktur 
 
Landsstyret ser behov for å sette av god tid til å drøfte struktur og 
organisasjonsmodell mer grundig i et senere møte. Ny generalsekretær bør 
involveres i dette. 
 
Landsstyret påpeker at kultur og kommunikasjonsform er viktig for å bygge et 
godt team, Det må utarbeides tydelige stillingsbeskrivelser og 
rapporteringsrutiner. Det bør også utarbeides lederavtaler med klare 
forventninger og mål, samt oppfølgingsrutiner 

 
Vedtak: 

  Saken drøftet 
 
 
LS 19.03.11. Bibelskoleprosjekt Israel,  

jfr LS 19.01.10 
 
  Sakspapir: 

a) Notat med informasjon om prosjektet, fremtidsutsikter og navneforslag 
b) Bibelskoleprosjektet Israel. Forslag til innhold og fremdrift med etablering 

av prosjektgruppe 
   

Andre runde av prosjektet er under forberedelse med 18 studenter. 60 
studenter har meldt sin interesse for kurset, hovedsakelig via Helgeland 
folkehøyskole som det er inngått samarbeidsavtale med. Ekteparet Sørås vil 
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være ledere for kurset. Den største utfordringen er å finne rimelig og god 
innkvartering for studentene 
 
Landsstyret støtter tiltaket om oppnevning av prosjekt-/prosjekteringsgruppe, 
men ber administrasjonen vurdere sammensetningen for å sikre kvinnelig 
deltakelse. Landsstyre vil videre oppfordre til å vurdere internasjonalt 
samarbeid/partnerskap for å sikre finansiering og drift. 

 
Vedtak: 
1. Landsstyret ser med glede og velvilje på den store søknaden til 

bibelskoleprosjektet i Israel, og håper at planene og visjonene for en 
permanent bibelskole med helårsdrift vil lykkes. 

2. Landsstyret ber administrasjonen sette ned en prosjektgruppe med 
følgende mandat: 
- Vurdere alternative lokaliseringer, inklusive muligheter for kjøp av 
eiendom, leie eller nybygg/påbygg i henhold til den behovsanalyse som er 
fremlagt 
- Vurdere synergieffekt av samlokalisering med andre virksomheter 
tilknyttet DNI. 
- Vurdere kostnader og utarbeide forslag til finansieringsløsning 

3. Administrasjonen gis fullmakt til å oppnevne prosjektgruppa i samsvar med 
de føringer som ligger i administrasjonens notat. Prosjektgruppa bes 
levere en foreløpig rapport til landsstyret innen 1. desember 2019. 

4. Landsstyret gir sin tilslutning til en felles benevnelse av DNIs 
internasjonale programmer rettet mot ungdom, og anbefaler at Bibelskolen 
i Israel markedsføres som «First: Israel» 

 
LS 19.03.12. Samarbeidsavtale, Jews for Jesus Europa   
 
  Sakspapir: 

a) Notat med forslag til vedtak 
b) Forslag til samarbeidsavtale Jews for Jesus Europa    
 
Sterkere internasjonal satsing, kombinert med program for norsk ungdom / 
unge voksne bør i større grad inngå i return2sender sitt arbeid og strategi. 
 
Vedtak: 
1. Landsstyret verdsetter initiativet og de planer som foreligger til et nærmere 

samarbeid med Jews for Jesus i Europa, knyttet til undervisning og 
praktisk misjonstjeneste for ungdom. Landsstyret ber administrasjonen 
arbeide videre med planene om en slik bibelskole med sikte på oppstart 
sommeren 2020. 

2. Landsstyret anbefaler at samarbeidsprosjektet markedsføres som «First: 
Europe» 

 
 
LS 19.03.13. Marit og Bradley Longs stilling, Tel Aviv,  

jfr LS 19.02  
 

Sakspapir: 
a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
b) Utkast til samarbeidsavtale mellom DNI og Jews for Jesus 
c)-h)  Konfidensielle dokumenter  
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Vedtak: 
1) Landsstyret ber generalsekretæren følge opp landsstyrets synspunkt og 

anbefalinger med IMs styre med sikte på å kvalitetssikre 
beslutningsprosesser, særlig i personalsaker. 

2) Landsstyret ber generalsekretæren fortsette dialogen med Marit og 
Bradley Long så langt det er mulig, med sikte på å finne alternative 
løsninger for deres ansettelse. Landsstyret er villig til å sette av midler til 
ekstern bistand i saken dersom dette viser seg nødvendig. 

3) Landsstyret ser positivt på et nærmere samarbeid med Jews for Jesus, og 
ber generalsekretæren fremforhandle en avtale om gjensidige forpliktelser 
i henhold til mottatt forslag og landsstyrets merknader 

 
 
LS 19.03.14. Administrative løsninger hovedkontoret  

jfr. LS 18.07.09 
   

Sakspapir:  
a) Notat fra administrasjonen med behovsanalyse, forslag til tiltak og 

finansiering 
b) E-post fra Tor Arne Grimstad 19.04.2019   

 
  Vedtak:  

1. Tor Arne Grimstad tilbys et engasjement / vikar i økonomi- og 
administrasjonsavdelingen på inntil 50 % stilling. Vikariatets varighet er 
satt til 6 måneder, gjeldende fra 01. august 2019, med mulighet til 
forlengelse 

2. Vikariatet er begrunnet i sykemeldinger, samt at økonomi- og 
administrasjonsleder for en periode må frigjøres til å arbeide mer intensivt 
med implementering av GDPR. Det utarbeides ny ansettelseskontrakt og 
stillingsbeskrivelse.  

3. Ved direkte overgang fra tjeneste i Israel bortfaller ordningen med 
etterlønn 

 
 
LS 19.03.15. Renovering, Nedre Dalgate 9, Stavanger, jfr. LS 18.06.07  
   

Sakspapir:  
a) Notat fra administrasjonen med forslag til vedtak 
b) Rammetillatelse fra Stavanger kommune til renovering og bruksendring, 

datert 29.04.2019 
c) Anbudsbeskrivelse¨ 
d) Plan for arealutnyttelse / Romskjema 

 
Renoveringsplanene er godkjent av Stab\vanger kommune, og anbud er sendt 
ut i henhold til tidligere vedtak i landsstyret. Det er satt en anbudsfrist til medio. 
Anbydere er invitert til besiktigelse. Det forventes tidligst oppstart av 
renoveringsarbeidet i august. Arbeidet vil vare i minimum 9 måneder. 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret ber administrasjonen følge opp renoveringsplanene i henhold 
til tidligere vedtak, og ber om å bli orientert om kostnadskalkyle så snart 
anbud foreligger. Dersom anbudet avviker vesentlig fra den 
kostnadsramme som er fastsatt, ber landsstyret om å få saken tilbake til ny 
behandling før anbudet godtas og renoveringsarbeid iverksettes. 
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LS 19.03.16. Endringer i styret for DNI Israel 
   

Sakspapir:  
a) Notat fra generalsekretæren med forslag til vedtak 
b) Oversikt over registrerte styremedlemmer  
c) Registreringsvedtak (LS 10.02.09) av DNI som «Public endowment» 

 
  Vedtak:  

1. Styret for DNIs offentlig registrerte organisasjon (Foreign Company / 
Public endowment) i Israel, reg.nr. 56/0011355, vil være identisk med Den 
Norske Israelsmisjons landsstyre, supplert med Stedlig representant og 
daglig leder for Caspari Center. 

2. Torstein Bryne og Vegard F. Soltveit fortsetter som kontrollkomité 
3. John Sode-Woodhead og Elisabeth Levy gis sammen med 

generalsekretær signaturrett på vegne av organisasjonen. Signatur til 
bankkonto kan delegeres av generalsekretær. 

4. Ny styresammensetning gjøres gjeldende fra 01. juli 2019 
 
 
LS 19.03.17. Retningslinjer for økonomiske fullmakter og attestasjon 
 

Sakspapir:  
a) Notat med forslag til vedtak 
b) Brev fra revisor, datert 24.01.2019, etter revisjonsbesøk 17.01.2019 
c) Retningslinjer for økonomiske fullmakter og attestasjon av regnskapsbilag 

vedtatt i LS 11.07.09 
 
  Vedtak:  

I henhold til Grunnreglene § 6.2 fastsetter landsstyret følgende retningslinjer 
for ansvar og myndighet i forbindelse med økonomiske transaksjoner og 
attestasjon av bilag: 

 
1. Generalsekretær disponerer organisasjonens konti innenfor de rammer 

landsstyret til enhver tid setter. Dette innebærer også retten til å opprette 
og nedlegge konti. Låneopptak ut over ordinær kassakreditt må alltid 
godkjennes i landsstyret. 

2. Økonomileder gis fullmakt til å disponere plasseringskonti, driftskonti og 
kredittkonti innenfor fastsatte rammer. 

3. Økonomileder har i henhold til særskilt vedtak fullmakt til å opptre på Den 
Norske Israelsmisjons vegne i arvesaker der DNI er tilgodesett. 

4. Regnskapsfører gis fullmakt til å foreta ordinære overføringer til 
misjonsprosjekter og andre faste oppdrag i henhold til vedtatte rammer 
(budsjett) samt godkjenne alle fakturautbetalinger. 

5. Regnskapsfører kan unntaksvis tildeles rett til å godkjenne utbetalinger fra 
bank når ferie, reisevirksomhet, sykdom o.l. ikke gjør det mulig for 
økonomileder å godkjenne disse. Utbetalingsbilagene fra banken 
attesteres av økonomileder i etterkant. 

6. Ansatte med utstrakt reisevirksomhet kan tildeles kredittkort for særskilt 
(personlig) konto. Den enkelte ansatte er personlig ansvarlig for bruk av 
kortet. Kredittkort kan bare brukes til organisasjonsformål og innenfor gitte 
rammer. 

7. Alle bilag for inn- og utbetalinger skal konteres og attesteres av den som 
har budsjettansvar for den avdeling inn- eller utbetalingen tilhører. 
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8. Reiseregninger attesteres av nærmeste overordnede for den som har 
konteringsansvar. Dette inkluderer også alle kontoutskrifter ved bruk av 
kredittkort. 

9. Generalsekretærens konteringer og økonomiske forvaltning attesteres av 
landsstyrets leder eller økonomileder. 
 

Disse retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. juni 2019 
 

 
 
Møtet avsluttet med bønn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


