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LS 19.04 

Fredag 28. juni 2019 kl. 08.00-10.00 
Norkirken, Grimstad 

 
 
 

 
Til stede: Svein Granerud, Brit Hvalvik, Paul Eknes, Bjørn Lauritzen. Helge Standal 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 08 
 

Forfall:  John Erling Jerstad og Oddfrid Morken 

 

 

Dagsorden: 

 
LS 19.04.01  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 19.04.02  Godkjenning av protokoll, LS 19.03 
LS 19.04.03  Referatsaker   
LS 19.04.04  Ansettelseskontrakt, Stedlig representant. Jfr. LS 19.03.10 
LS 19.04.05  Marit og Bradley Longs stillinger, Tel Aviv, jfr. LS 19.03.13 
LS 19.04.06  Valg av entreprise, Nedre Dalgate 9, Stavanger, jfr. LS 19.03.15 
LS 19.04.07  Samarbeidsavtale, Jews for Jesus, LS 19.03.13 b) 
LS 19.04.08 Generalsekretærstillingen, jfr. LS 19.03.05 m.fl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LS 19.04.01  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader 

 

LS 19.04.02  Godkjenning av protokoll, LS 19.03 

Vedtak: 
Protokollen godkjent uten merknader  

 
 
LS 19.04.03  Referatsaker  

a) Generalsekretærens rapport, juni 2019. Følgende saker og møter ble 
fremhevet: 
- Felles misjonsstevne for Haugalandet (Tysvær) med fokus på 
Israelsmisjon samlet ca 400. 
- Missiologisk Forum i regi av Egede instituttet og Norme i anledning DNIs 
175 års jubileum. Elisabeth Levy holdt foredrag over temaet «Messianske 
jøder – hvem er de?» 
- Møte med Missionsprovinsen i Sverige vedr. mulig fremtidig samarbeid 
knyttet til Immanuelkirken og Sahar Sadlovsky. Carl-Henrik Karlsson fra 
Källan deltok i møtet 
- Markering av DNIs 175års jubileum ved SMMs fellessamling i Stavanger  
 

b) Revisors rapport 2018 
Landsstyret tar revisors rapport til etterretning 
 

c) Orientering om bemanningssituasjonen ved hovedkontoret, jfr. LS 
19.03.14 
Tor Arne Grimstad har meddelt at han ikke er aktuell for ny stilling i DNI 
grunnet annet jobbtilbud. Landsstyret ber generalsekretær og styreleder 
vurdere økonomiske rammer og konsekvenser for nye ansettelser i 
administrasjonen med sikte på fremleggelse i neste møte.  

Vedtak: 
Referatene tatt til etterretning 
 

LS 19.04.04  Ansettelseskontrakt, Stedlig representant. Jfr. LS 19.03.10 

Sakspapir 
a) Ansettelseskontrakt, John Sode-Woodhead 
b) Arbeidsbeskrivelse for DNIs seniorkonsulent i Israel 
c) Stillingsbeskrivelse for administrativ leder, Israel 
d) Arbeidsbeskrivelse, Stedlig representant Israel 

Landsstyret påpeker aT gode oppfølgings- og rapporteringsrutiner mellom 
generalsekretær og stedlig representant etableres.  
Det er viktig å etablere en ledelseskultur som ivaretar god intern 
kommunikasjon og ivaretakelse av medarbeideres behov og integritet 



I de endringsprosesser organisasjonen er inne i, finner landsstyret det tjenlig 
med midlertidig ansettelse 

Vedtak: 
1. Landsstyret bekrefter ansettelsen av John Sode-Woodhead som DNIs 
stedlige representant i Israel, med virkning fra 1. juli 2019.  

2. Med hjemmel i de strategi- og endringsprosesser DNI er inne i, gjøres 
ansettelsen midlertidig med en ramme på inntil 2 år. Landsstyret vil foreta en 
evaluering av struktur og behov i løpet av 2020 

3. Det utarbeides en revidert og tydelig instruks for stillingen. I tillegg 
utarbeides det en forventningsbeskrivelse som angir mål for stillingen og 
arbeidet 

 
LS 19.04.05  Marit og Bradley Longs stillinger, Tel Aviv, jfr. LS 19.03.13 

Sakspapir: 
a) Konfidensiell orientering fra generalsekretæren, vedlagt konfidensielle 
avtaler med Marit og Bradley Long vedr. avrunding av tjenesteperioden 
b) Utkast til felles uttalelse vedr. endringer i Immanuelkirkens ledelse 
 
Vedtak: 
1. Landsstyret gir sin tilslutning til fremforhandlede avtaler med Marit og 
Bradley Long. 
2. Landsstyret gir sin tilslutning til felles uttalelse vedr. endringer i 
Immanuelkirkens ledelse. Uttalelsen gjøres kjent via DNIs hjemmeside  

 
LS 19.04.06  Valg av entreprise, Nedre Dalgate 9, Stavanger, jfr. LS 19.03.15 

Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. med henvisning til tidligere vedtak 
b) E-post korrespondanse med Harald Grayston vedr. anbudsrunde 

Det er innhentet anbud på rehabilitering av eiendommen, men det trengs noe 
mer tid til vurdering og bearbeidelse fra eiendomsrådgivers side før 
oversendelse til LS. Entreprenør er kontaktet med sikte på mulig oppstart i 
september 2019. Oppstart av prosjektet forutsetter landsstyrets godkjenning 
dersom det er vesentlige avvik fra vedtatte økonomiske rammer. 

Administrasjonen vil holde landsstyret oppdatert. 

Vedtak: 
Saken drøftet 

  
LS 19.04.07  Samarbeidsavtale, Jews for Jesus, LS 19.03.13 b) 

Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. med kommentarer til foreslått samarbeidsavtale 
b) Utkast til samarbeidsavtale mellom DNI og JfJ vedr. pastortjenesten ved 
Immanulekirken 



Yoel ben David vil fortsette sitt ansettelsesforhold i Jews for Jesus, men stilt til 
disposisjon for Immanuel Ministries. Det forutsettes at DNI stiller lønnsmidler til 
disposisjon. Jews for Jesus vil på den annen side vurdere investeringer i 
bygninger. Avtalen må utformes slik at økonomiske forhold er transparente, og 
at DNIs posisjon som forvalter av eiendommen og juridisk/økonomisk 
ansvarlig for virksomheten, ikke problematiseres. 

Vedtak: 
Saken drøftet 

 
LS 19.04.08 Generalsekretærstillingen, jfr. LS 19.03.05 m.fl. 

Vedtak: 
Saken drøftet 


