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LS 19.05.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader. 
 
 

LS 19.05.02. Godkjenning av protokoll, LS 19.04  
 

Vedtak: 
Protokollen godkjent uten merknader  

 
  
LS 19.05.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport for perioden juli-august 2019, med blant 
annet rapport fra LCJE-konferansen i Toronto og situasjonen i Israel i 
forbindelse med at Stedlig representant har vært sykemeldt.  
LS ber administrasjonen sende ut informasjon om bemanningssituasjonen 
i Israel. 

b) Rapport fra assisterende generalsekretær 
c) Protokoll, landsmøtet 2019 
d) Referat fra Immanuel Ministries Ex.Com 15.06. og 02.07. 2019 
e) Årsmelding, regnskap og balanserapport 2018, Nordbøs legat. 

Landsstyret ber om at honorar for regnskap og administrasjon av legatet 
vurderes. 

f) Offentlig informasjon vedr. endringer i Immanuelkirkens ledelse. 
Informasjonen er tilgjengelig på DNIs hjemmeside 

Vedtak: 
Referatene tatt til etterretning 

 
 
LS 19.05.04. Aktuelle orienteringer 
 

a) Referat fra forhandlingsmøtet, landsmøtet 2019 
Landsstyret ser gjerne at det utarbeides retningslinjer for skriving av 
referat. Hovedsak i debattinnlegg skal normalt refereres uten henvisning til 
hvem som holder innlegg. 

b) Nyhetsbrev, Arne Tafjord 31.07.2019 
c) Nyhetsbrev, Florin Suciu 06.08.2019 
d) Informasjon og vitnesbyrd fra Immanuelkirken om 3 dåp sommeren 2019 
e) Nyhetsbrev, Beit Eliahu, august 2019 
f) Media Review, Caspari Center, august 2019 
g) Uttalelse fra 11. internasjonale LCJE konferanse i Toronto 11.-16.08.2019 

Uttalelsen oversettes til norsk og gjøres kjent gennom DNIs hjemmeside. 
h) Norgesturné med Lena Levin, Machaseh, 09.-16.09.2019. Det er lagt opp 

til flere åpne møter i tillegg til TV-sending (Kanal 10) og møter med Kirkelig 
Ressurssenter og Evangeliesenterets ledelse og bibelskole 

i) Bibelskolen på Bildøy har valgt å ha misjonsprosjekt for DNI skoleåret 
2019/20. 



Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 

  
 
LS 19.05.05. Ansettelse av ny generalsekretær 

jfr. LS 19.03.05  
 
  Vedtak: 

Styreleder refererte prosessen så langt. Landsstyret har tilbudt Vegard Soltveit 
stillingen og han har takket ja til dette. På dette grunnlaget ansetter et 
enstemmig landsstyre Vegard Soltveit i stillingen som generalsekretær i Den 
norske Israelsmisjon fra 01.01.2020. 
Ansatte orienteres først om vedtaket. Deretter sendes det ut en 
pressemelding. 
Lønnstilbud ble drøftet. Arbeidsoppgaver skal gås gjennom sammen med 
landsstyrets leder. 

 
 
LS 19.05.06. Halvårsregnskap, 1. halvår 2019 
   

Sakspapir: 
Resultatregnskap for DNIs hovedkasse per 30.06.2019 
 
Regnskapet viser et underskudd første halvår på kr. 782.224, noe som har 
medført en vanskelig likvid situasjon. Samlede inntekter er på 7,7 mill 
(budsjett: 9,2), mens samlede utgifter er på 8,4 (budsjett: 9,4). 
- Til tross for noe økning i fast givertjeneste, viser personlige gaver en 

nedgang på ca en halv million, både i forhold til samme periode 2018 og 
periodisert budsjett. Givere bidrar med mer i gjennomsnitt, men det blir 
stadig færre givere i forhold til nye 

- Kollektive gaver (kirkeofringer, foreningsbidrag og kollektinntekter) viser 
tilbakegang 

- Bruktbutikken Mamilla øker omsetningen 
- Det er mottatt ca en halv million i testamentariske gaver. Prognose: 2 arver 

på ca 2,5 mill er innmeldt og vil trolig bli utbetalt før årsskiftet. Det er gitt 
melding om 5 andre testament der DNI er tilgodesett. Verdien i disse 
boene er ukjent.  

- Overføringer til misjonsarbeidet er holdt tilbake, noe som også påvirker 
driftssituasjonen i Israel 

- Stort vedlikeholdsbehov i Israel. Det antas at alle rør i leilighetene på 
French hill, Jerusalem, må skiftes da det har vært flere vannlekkasjer. 

- Nedgang i bemanning fører til økning i eksternt kjøp av tjenester, samt 
mindre kostnadseffektiv drift. Det er krevende å tilpasse ny 
bemanningssituasjon uten kostnadsøkning. 

- Landslotteriet har gitt inntekter på kr 475.000 (Budsjett: 700.000) 

Landsstyret har følgende kommentarer til den økonomiske situasjonen: 
- Det forventes at kollektinntekter vil øke i løpet av høsten som følge av 

jubileumsarrangementene 
- Det må særlig satses på rekruttering av faste givere (medvandrere), da 

dette vil gi større inntekter i forhold til ressursbruk enn kollektive avtaler. 
Det er registrert vel 800 medvandrere, men svært få av disse tilhører yngre 



aldersklasser. Det er et mål å verve 175 nye medvandrere (brutto økning 
på 20 %) i jubileumsåret. De som alt gir er de letteste til å verve for å gi 
mer. 

- DNI trenger flere «selgere» i sin kommunikasjon og vervearbeid. 
Mennesker og menigheter er ulike, og DNIs selgere må derfor ha 
kompetanse om kultur og giverstruktur.  

- For stor del av DNIs underskuddet relaterer til generelle trender: Det betyr 
et sterkt fokus på områder der en ser potensiale for vekst   

  Vedtak: 
Resultatregnskapet for DNIs hovedkasse for første halvår 2019 med et 
underskudd på kr. 782.224 tas til etterretning 

 
 
LS 19.05.07. Landsmøte 2019. Evaluering 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren 
 
  Landsstyret ga uttrykk for følgende synspunkt: 

- Sted: Norkirken Grimstad, i samarbeid Bibelskolen i Grimstad, er svært 
godt egnet for DNIs landsmøte 

- Tidspunkt: Landsmøtet bør holdes tidlig på sommeren (overgangen 
juni/juli), og inngå i sommerstevnet. Plassering av landsmøtet til 
begynnelsen av sommerstevnet (torsdag ettermiddag + fredag formiddag) 
fungerte bra 

- Positivt med gruppesamtale, selv om flere valgte å avstå fra å delta. Det 
bør avsettes minimum 30 minutt til gruppesamtale. Viktig med tydelige 
spørsmål som holder samtalen fast i valgt tema. 

- Panelsamtale i stedet for profileforedrag virker mer engasjerende, og bør 
bli et fast innslag.  

- Viktig med informasjon fra DNIs arbeid. Korte innsalg i plenum («ted 
talks») fungerte godt. 

- Viktig at alle som har ordet fra scenen presenteres og at en er nøye med 
inkluderende ordvalg/språk. 

- Landsstyret uttrykker stor tilfredshet med forkynnelsen under 
sommerstevnet og landsmøtet. 

Vedtak: 
Saken drøftet 

 
LS 19.05.08. Landsmøte 2020. Fastsettelse av tid og sted 
 
  Sakspapir: 

Notat fra generalskretæren 
 
  Vedtak: 

Landsmøtet 2020 arrangeres i Norkirken / Bibelskolen, Grimstad, 2.-3. juli. 
Møtet arrangeres i kombinasjon med sommerstevnet 02.-05. juli 2020. 

 



LS 19.05.09 Organisasjons- og ledelsesmodell. Oppfølging fra Landsmøte 2019 
  jfr LS 19.03.08 og LM 2019.06 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med oppsummering fra gruppesamtalen på 
landsmøtet og referanse til landsmøtets vedtak. 

b) DNIs organisasjonsmodell. Sakspapir til landsmøtet 2019 
c) DNIs organisasjonskart 
d) Gjeldende grunnregler med forslag til endringer 

Følgende synspunkt kom frem i samtalen: 
 
- Det er vanskelig å rekruttere medlemmer til kretsstyrene, og bare 

unntaksvis foregår det reelt valg. Oppnevnte styringsgrupper synes å 
fungere bedre både i forhold til rekruttering og funksjon. 

- Styringsgrupper (eventuelt kretsstyrer der disse beholdes) vil, sammen 
med ansatte og tidsgivere, være koordineringsorgan for lokale/regionale 
ressursgrupper. I noen tilfeller må ressursgrupper koordineres sentralt, 
særlig dersom de har et nasjonalt ansvar. Det må være en personal 
relasjon til alle ressursgrupper. 

- Ressursgrupper legger til rette for at flere blir involvert, og at den enkelte 
får bruke sine nådegaver og sin kompetanse. Ressursgruppene må ha en 
tydelig bekreftelse og mandat til å representere DNI. 

- Viktig for administrasjonen å være klar over svakheter og farer ved 
innføring av ny organisasjonsmodell. Nye ordninger må gjørs så konkrete 
som mulig. God oppfølging gjør at risikofaktorer ved ending minimeres. 
Landsstyrets medlemmer kan utfordres til å delta praktisk i 
implementeringen 

- Fleksibilitet i strukturene må beholdes 
- Kriterier for medlemskap må avklares. 
- Det bør satses mer på familienettverk 

Prioritert satsingsområde: Rekruttere tidsgivere 
 
  Vedtak: 
 

1. Landsstyret har drøftet og vurdert de synspunkt som kom frem i 
landsmøtets plenum og gruppesamtale, og ber administrasjonen integrere 
disse i utvikling av strategi- og handlingsplaner. 

2. Landsstyret ber administrasjonen vurdere nødvendige 
grunnregelendringer for å sikre en mer fleksibel organisasjonsmodell, og 
presentere sine forslag til neste møte i landsstyret.  

 
LS 19.05.10. Personalstrategi og ressursfordeling 
  jfr. LS 19.01.08 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra generalsekretæren med referanse til tidligere vedtak 
b) Krets- og bemanningsstruktur. Notat til LS 19.01.08 
c) Lønnsoversikt 2019 
d) DNIs personalstrategi 



Endringer i DNIs ledelse og stab for øvrig krever en grundig gjennomgang av 
behov og ressursfordeling. Det bør derfor utarbeides en stillings- og 
rekrutteringsplan for hele organisasjonen som er tilpasset DNIs økonomiske 
bærekraft og strategiske prioriteringer 

 
  Vedtak: 

1. Landsstyret har drøftet stillingsprofiler og ressursfordeling på bakgrunn av 
vedtatt personalstrategi og fremtidig organisasjonsstruktur, og ber 
administrasjonen ta hensyn til landsstyrets merknader og utarbeide en 
stillingsplan i henhold til en økonomisk ramme tilsvarende samlet 
lønnsbudsjett for 2019 

2. Landsstyret ber om at det innenfor denne ramme også settes av 
rekrutteringsmidler til stillinger både i Israel og Norge. 

 
 
LS 19.05.11. Bemanningssituasjonen i sentraladministrasjonen,  

jfr. LS 19.03.14 og 19.04.03 c) 
 
 Sakspapir: 

Notat fra generalsekretæren 
 
  Vedtak: 

Landsstyret vil i henhold til tidligere vedtak avsette vikarmidler eller 
prosjektmidler tilsvarende 50% stilling for 2020 innenfor vedtatt ramme, jfr. LS 
19.05.10. Midlene kan eventuelt anvendes til 100 % stilling i et halvt år. 

 
LS 19.05.12 Kontraktsinngåelse, Nedre Dalgate 9. Bekreftelse av vedtak 
 
  Sakspapir: 
  Notat fra generalsekretæren med fremlegg av to alternative 

renoveringsalternativ. 
 
 Landsstyret har per e-post godkjent anbud på renovering av Nedre Dalgate 9, 

Stavanger, med en kostnadsramme på kr. 3,2 mill. 
 
 Administrasjonen har vært i kontakt med Sparebanken Sør som har gitt 

muntlig tilsagn om byggelån under forutsetning av at det foreligger en 
tilfredsstillende plan for drift og inntjening. 

 
  Landsstyret savner fortsatt grunnlagsmateriale for beregning av 

kontantstrømanalyse 
 
 Vedtak: 
 Landsstyret bekrefter med dette landsstyrets tilslutning til administrasjonens 

forslag vedr. kostnadsramme og finansiering av renovering av eiendommen 
Nedre Dalgate 9, Stavanger: 

 
1. Med hjemmel i tidligere vedtak (LS 18.06.07 og 19.03.05) gis 

administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med entreprenør om total 
renovering av eiendommen Nedre Dalgate 9, Stavanger, inklusivt nytt 
tilbygg, med kostnadsramme i henhold til anbud på kr. 3,2 mill. 



2. Private lån på kr. 1.050.000 utgjør DNIs egenkapital i prosjektet. Øvrige 
kostnader søkes dekket gjennom banklån. Administrasjonen bes kontakte 
banken med sikte på å avklare lånebetingelser. 
 

LS 19.05.13. Landsstyrets møteplan 2020. 
 

Vedtak:  
Landsstyret vedtar følgende møteplan for 2019/2020: 

LS 19.06 Fredag 25. oktober kl. 10.00-18.00, Oslo 

LS 19.07 Mandag 9. desember kl. 10.00-18.00, Oslo 

LS 20.01. Søndag 02. februar kl. 17.00 – mandag 03. februar kl. 17.00, 
Ålesund. Møte med styringsgruppa, Møre og Romsdal 

LS 20.02. Mandag 20. april kl. 10.00-18.00, Oslo 

LS 20.03. Onsdag 03. juni kl. 10.00-1800, Oslo 

 


