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Økonomi- og administrasjonsleder Torstein Bryne ga landsstyret en innføring i 
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Generalsekretæren fratrådte ved behandlingen av sak 11. 
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LS 19.06.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader. 

 
 
LS 19.06.02. Godkjenning av protokoll, LS 19.05 
 

Vedtak: 
Protokollen godkjent uten merknader  

 
 
LS 19.06.03. Referatsaker 
 

a) Generalsekretærens rapport, september-oktober 2019, med blant annet 
følgende saker: 
- Et dobbeltnummer av Norsk Tidsskrift for Misjon med tema knyttet til 
israelsmisjon vil utkomme i november, med Reidar Hvalvik som redaktør. 
Gen.sekr. skriver en artikkel om status for misjon blant jøder i tyske kirker 
- Israelsseminar på Församlingsfakultetet i Gøteborg i regi av Källan og 
Missionsprovinsen. Avi Snyder og gen.sekr. deltok med foredrag 
- Gen.sekr. er valgt til styremedlem i Norme 

b) Rapport fra assisterende generalsekretær, september-oktober 2019, med 
blant annet følgende saker: 
- Orientering om jubileumsarrangementer høsten 2019 
- Kontaktmøte med Ordet og Israel. Det arbeides med et større felles 
arrangement i Bergen våren 2020 med fokus på Israelsteologi og misjon 
- Andre runde av First:Israel er i gang. Videre utvikling avhenger av tjenlige 
lokaler for undervisning og overnatting. Det arbeides videre både i Israel 
og Norge om ulike modeller og finansieringsløsninger. 
- First:Europe planlegges i samarbeid med Jews for Jesus. 5-6 ukers 
program med undervisning og praktisk misjonstjeneste i Berlin og 
Budapest planlegges sommeren 2020 

c) Rapport og referat fra styringsgruppa, Møre og Romsdal, 09.10. og 
22.10.2019 

d) Referat, kretsstyret Østfold, 12.09.2019 
e) Referat, prosjektgruppe for First:Israel, 30.09.2019 
f) Referat, Arbeidsutvalget i Den Evangeliske Allianse Israel 20.08.2019  

 
Vedtak: 
Referatene tatt til etterretning 

 
 
LS 19.06.04. Aktuelle orienteringer 
  

a) Kvartalsregnskap for hovedkassen, 3. kvartal 2019 
Regnskapet viser et underskudd på kr. 1.687.613, noe som er 750.000 
høyere enn periodisert budsjett. Det forventes økning i kollektinntekter 
utover høsten som følge av jubileumsarrangement. Det er videre innmeldt 
testamentariske gaver på ca 1,5 mill, men det er usikkert hvor mye som vil 
komme inn før årsskiftet. Det må derfor forventes underskudd i 
årsregnskapet 
 
Gaveinntektene viser nedgang på de fleste poster. Fast givertjeneste 
holdes stabil. Selv om det er vervet flere nye medvandrere, viser 



inntektene at mange også faller fra, hovedsakelig som følge av død. 
Inntekter fra salg (Mamilla og Tabita) øker. 
 
Lønns- og driftskostnadene i Norge følger i hovedsak budsjett. 
Lønns og driftskostnadene i Israel øker som følge av svekket norsk 
kronekurs.  Lønnsjusteringer i Israel har per 3. kvartal ført til økte 
lønnsutgifter med 25 % sammenlignet med 2019. 

. 
b) Nyhetsmail, Immanuelkirken 21.09.2019 
c) Nyhetsmail, Caspari Center, 11.10.2019 
d) Tilstandsrapport, Nedre Dalgate 9 Stavanger, 24.10.2019. 

Renoveringsarbeidet har startet, og gammelt tilbygg revet. Det er oppdaget 
betydelige råteskader i naboeiendommer. Disse må utbedres før arbeid 
med nytt tilbygg kan starte.  

e) Orientering om fordeling av arbeidsoppgaver i forbindelse med skifte av 
generalsekretær. Nåværende generalsekretær vil gå inn i stilling som 
seniorrådgiver, med definerte ansvarsområder. 

 
Vedtak: 
Sakene tatt til orientering 

  
 
LS 19.06.05. DNIs organisasjon. Grunnregelendringer, jfr. LS 19.05.09 og LM 2019.06 
 

Sakspapir: 
a) Notat fra gen.sekr. med referanse til landsmøtets og landsstyrets tidligere 
vedtak vedr. ny organisasjonsmodell 
b) Forslag til nye grunnregler, sammenlignet med gjeldende regler (2014) 
 
Det foreslås følgende endringer i grunnreglene (endringer i kursiv): 
- § 3.1, første ledd: Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og 
holdes ordinært hvert år. 
- § 3.1, andre ledd: Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom et flertall 
av landsstyrets medlemmer eller protokollkomitéen krever det 
- § 3.1, tredje ledd: Alle registrerte medlemmer som er påmeldt og deltar i 
møtet har tale- og stemmerett. 
- § 3,1, fjerde ledd: Menigheter, forsamlinger, organisasjoner og institusjoner 
med samarbeidsavtale (minimum 2 år) som innebærer økonomisk bidrag, 
innvilges tale- og stemmerett for inntil 2 delegater  
- § 3.4 d): Landsstyret skal velge …. Protokollkomité på tre medlemmer og ett 
varamedlem. (Følgende tillegg utgår: for den følgende beretningsperiode) 
- § 3.4. Tillegg: Det holdes normalt valg hvert annet år 
- § 3.5. Protokollkomiteen har til oppgave å kontrollere at landsstyrets vedtak 
og økonomiske disposisjoner er i samsvar med Den Norske Israelsmisjons 
regelverk og landsmøtets vedtak … 
- § 3.6. Tid og sted for landsmøtet fastsettes av landsstyret. Innkallingen 
kunngjøres gjennom Den Norske Israelsmisjons informasjonskanaler senest 
tre måneder før møtet finner sted. 
- § 4.2 c) og i) utgår.  
Tidligere § 4.2 d) til i) blir nå § 4.2 c) til g). 
- Ny § 5 Organisering. (Erstatter tidligere § 5 Kretser). 
For å virkeliggjøre organisasjonens visjon og formål organiserer Den Norske 
Israelsmisjon sitt arbeid i Norge gjennom 
a) stab og tillitsvalgte 
b) regionale og lokale foreninger, ressursgrupper, styrer og utvalg 



c) samarbeidsavtaler med kirkesamfunn, organisasjoner, institusjoner, 
menigheter/forsamlinger og andre grupper 
d) egen møtevirksomhet med forkynnelse, undervisning og informasjon 
e) personlig medlemskap og givertjeneste 
- § 6.1. endres. 
Følgende utgår: Samtlige foreningers og kretsers eiendeler og midler tilhører 
Den Norske Israelsmisjon …. (De innkomne midler forvaltes etter nærmere 
retningslinjer, gitt av landsstyret), eller i henhold til avtale med landsstyret 
- § 7.1, første ledd: Stab og tillitsvalgte i Den Norske Israelsmisjon skal leve og 
lære i samsvar med Guds ord og i lojalitet til organisasjonens formål og 
verdier. 
- §§ 7.3 og 7.4 utgår og erstattes av ny § 7.3:  
Lønnede og ulønnede medarbeidere med særskilt avtale utgjør Den Norske 
Israelsmisjons stab. 

 
Vedtak: 
 
1. Med hjemmel i landsmøtets vedtak (LM 2019.06) om en mer åpen og 
fleksibel organisasjonsmodell, foreslår landsstyret endringer i DNIs 
grunnregler i samsvar med administrasjonens forslag. 
 
2. Forslag til nye grunnregler legges frem for landsmøtet 2020 til avgjørelse, 
og gjøres kjent for DNIs medlemmer i henhold til regelverket, jfr. Grunnreglene 
§ 3.6. 

 
 
LS 19.06.06. DNIs organisasjon. Personalstrategi og fordeling av personalressurser,  

jfr. LS 19.05.10 og 11 
 
  Sakspapir: 

a) Konfidensielt saksdokument vedr. omstrukturering i stab som følge av ny 
organisasjonsmodell 
b) Beregnet lønnsbudsjett 2020 for ansatte i Norge og Israel, inkl. lokalt 
ansatte 
c) Konfidensielt referat, LPU 16.10.2019 

 
 Administrasjonen la frem 4 alternative modeller for fordeling av 

personalressurser, med variabelt antall årsverk fra 18 til 20. Alle modeller 
innebærer satsing på DNIs primærkompetanse og rekruttering av ulønnet stab 
(tidsgivere) og DNI-ambassadører. Videre vil regionalt ansatte / 
misjonsrådgivere ha «hybridstillinger» der deler av stillingen vil ha nasjonalt 
ledelses- og koordineringsansvar for definerte arbeidsområder. 
 
Ledergruppa vil bestå av 3 personer: Generalsekretær og ledere for 
henholdsvis Israel og Norge. 
 
Ansvar for innsamlingsarbeidet kan tillegges leder for arbeidet i Norge. 

 
  Følgende synspunkt kom frem i møtet: 

- Arbeidsbeskrivelse for regionalt ansatte defineres sentralt. Misjonsrådgivere 
skal bistå det regionale/lokale arbeidet, men ikke fungere som 
«kretssekretærer» 
- Det må ansettes ny leder for arbeidet i Norge. Funksjonen kan tillegges en 
misjonsrådgiver (hybridstilling) 
- Stilling som tillegges ansvar for innsamling bør ha et bredt nettverk.  



- Prosjektstillinger bør vurderes der dette er mulig 
- Viktig å ha yngre ansatte for å nå prioriterte målgrupper 
- Den Norske Israelsmisjon må fortsatt være landsdekkende og sikre nærvær 
og aktivitet også der det ikke er regionalt ansatte. 
- Strategisk viktig å rekruttere ny utsending til Israel. Informasjonsansvar bør 
inngå i stillingen, men ikke nødvendigvis være hovedoppgave  
- Det er viktig å fastsette klare utvalgskriterier sammen med tillitsvalgt ved 
nedbemanning.  
- Landsstyret anbefaler følgende kriterier (prioritert rekkefølge) ved eventuelt 
tilbud om ny stilling: 1. Kompetanse, 2. Personlig egnethet, 3. Ansiennitet  

 
  Landsstyret ser for seg mulige kombinasjoner av de fremlagte alternativer, 

men ber administrasjonen arbeide videre med alternativ 1 som utgangspunkt 
og total stillingsramme på 19 årsverk 
  
Vedtak: 

 
1. Landsstyret har drøftet personalstruktur og fordeling av ressurser i lys av ny 
organisasjonsmodell, presentert for landsmøtet 2019, og ber administrasjonen 
arbeide videre med modell 1 som utgangspunkt, og en total stillingsramme på 
19 årsverk. 

 
2. Landsstyret vil prioritere rekruttering av ny utsending til Israel med vekt på 
informasjonsarbeidet og kommunikasjonen mellom Norge og Israel 
 
3. Landsstyret vil opprettholde regionale stillinger i Sørlandet, Stavanger og 
Bergen. Stillingene defineres nærmere etter de behov organisasjonen har 
regionalt og sentralt 
 
4. Ansatte orienteres kollektivt og individuelt, i henhold til arbeidsmiljølovens 
bestemmelser, om de endringer som vil finne sted. 

 
 
LS 19.06.07. Handlingsplan og prioriteringer 2020 
 

Sakspapir: 
Overordnet handlingsplan for 2020 
 
Overordnet handlingsplan er satt opp ut fra de prioriteringer og 
satsingsområder som er angitt i DNIs personalstrategi og ny 
organisasjonsmodell 

 
  Vedtak: 

 
Landsstyret har drøftet overordnet handlingsplan 2020, og vil komme tilbake til 
saken i forbindelse med budsjettbehandlingen i neste møte 

 
 
LS 19.06.08. Budsjettrammer 2020 
 

Sakspapir: 
Notat fra administrasjonen med forslag til budsjettrammer 
 
Det foreslås en veiledende total budsjettramme på kr 20,8 mill, og et 



overskudd på kr. 500.000. Foreslåtte rammer innebærer en inntektsøkning på 
kr 621.000 i forhold til budsjett 2019, jfr. overordnet handlingsplan.   
 
Svekket kronekurs i forhold til dollar og shekel innebærer vesentlig høyere 
lønns- og driftskostnader i Israel som det er vanskelig å kompensere gjennom 
økte inntekter. 
 
Det bør settes av budsjettmidler til investering i ny databaseløsning, samt 
vedlikeholdsfond for bygningsmassen i Israel. 
   
Vedtak: 

1. Landsstyret vedtar veiledende budsjettramme for 2020 på kr. 20,8 mill, og 
med et overskudd på kr. 0,5 mill., basert på de forutsetninger som er 
presentert. Landsstyret ber administrasjonen ta hensyn til dette i det videre 
budsjettarbeidet.  

2. Endelig budsjett for 2020 legges frem for neste landsstyremøte for 
godkjenning 

 
 
LS 19.06.09. Kriterier og retningslinjer for medlemskap i DNI, jfr, LS 17.05.12 og 

18.06.09. Jfr, også LM 2018.08 og 2019.06. 
 
Sakspapir: 
Notat fra administrasjonen med forslag til nye medlemskriterier med bakgrunn 
i ny organisasjonsmodell 

 
 Administrasjonen anbefaler at medlemskap i større grad kobles med aktivt 

engasjement og givertjeneste i stedet for betalt medlemskontingent, samt at 
abonnement og medlemskap skilles.  

 
 Følgende synspunkt kom frem i møtet: 

- Medlemmer må få regelmessig informasjon, og det er derfor uheldig å skille 
abonnement på «Først» og medlemskap. Digitalt abonnement bør vurderes 
- Foreningsmedlemmer er ikke sentralt registrert. Ordning for fullt og 
gjennomgående medlemskap for foreningsmedlemmer bør vurderes 
- Det bør etableres en ordning med (rabattert) familiemedlemskap der f.eks. 
begge ektefeller får medlemsstatus selv om bare den ene ektefellen er 
registrert som medvandrer (fast giver) 
- Det bør fastsettes en grense for hvor lenge en person har vært medlem før 
stemmerett gis, f.eks. 3 måneder.  
- Økonomiske konsekvenser av ny medlemsordning må utredes. 
 
Vedtak: 
 
Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med medlemskapsordninger 
på bakgrunn av synspunktene i landsstyret, og komme tilbake med et justert 
forslag til neste møte. 

 
 
LS 19.06.10. Seksualetikk og ressurspersoner. Invitasjon til samarbeid 

jfr. LS 16.03.14 
 
  Sakspapir: 

a) Notat fra administrasjonen med henvisning til tidligere vedtak  



b) Grunnlagsdokumentet «Seksualetikk og ressurspersoner, skolering og 
nettverk» fra januar 2019 
c) Prosjektbeskrivelse, organisering og fremdrift av prosjektet 
d) E-post korrespondanse med Øivind Benestad med invitasjon til deltakelse 

 
  Landsstyret stiller seg positiv til prosjektet, og vil gjerne støtte initiativet, men 

ser ikke muligheter til å avse de ressurser prosjektet krever. 
Generalsekretæren bes være i dialog med Benestad med tanke på alternative 
tilslutningsformer til prosjektet. Landsstyrets medlemmer gis anledning til 
engasjement i prosjektet  på vegne av DNI og direkte dialog med Benestad 

 
  Vedtak: 
 

Den Norske Israelsmisjon takker for invitasjonen til å bli med i prosjektet 
«Seksualetikk og ressurspersoner», men har dessverre ikke anledning å 
prioritere deltakelse i prosjektet på det nåværende tidspunkt. 

 
 
LS 19.06.11. Søknad om studiepermisjon, generalsekretæren 
 
  Sakspapir: 

Søknad om studiepermisjon for faglig oppdatering og forberedelse til ny 
tjeneste 

 
  Vedtak: 
 

Generalsekretæren innvilges 1 måneds studiepermisjon i henhold til skissert 
plan i forbindelse med overgangen til ny tjeneste i Den Norske Israelsmisjon. 
Tidspunkt for permisjonen avklares med ny generalsekretær 

 


