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Mandag 03. februar 2020, kl.10.00-18.00 

Holbergs Plass 4, Oslo 

 

 

Til stede: Svein Granerud, Brit Hvalvik, John Erling Jerstad, Bjørn Lauritzen, Helge 

Standal, Paul Eknes, Oddfrid Morken og Kristoffer Eknes 

 

Fra adm: Vegard Soltveit (gen.sek) og Anne Lise Søvde Valle (deltok ikke i LS 

20.01.09) (Norgesleder).  

Torstein Bryne (økonomi- og adm.leder) under sak LS 20.01.08 og LS 

20.01.09 

 

 

Første Landsstyremøte med Vegard som generalsekretær og Anne Lise som 

Leder for Norge. Presentasjonsrunde i starten av møtet.  

 

Styret fikk også møte ny vikar på kontoret i Oslo, Janne Coward.  

 

 

Åpningsord ved Paul Eknes 

 

Dagsorden:  

 

LS 20.01.01: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

LS 20.01.02: Godkjenning av protokoll 

LS 20.01.03: Referatsaker 

LS 20.01.04: Aktuelle orienteringer 

LS 20.01.05: Bibelskoleprosjektet - byggeplaner 

LS 20.01.06: Endring av «ambassadør-begrepet» og frivillighetsstrategi  

LS 20.01.07: Regnskap 2019 

LS 20.01.08: Budsjett 2020, jf. LS 19.07.06 og LS 19.06.08 

LS 20.01.09: Organisasjonskart og organisasjonsmodell 

LS 20.01.10: Bygninger i Israel – vedlikehold og byggeprosjekter 

LS 20.01.11: Utsending til Israel – språkopplæring 

LS 20.01.12: Støtte til norsk utsending for JFJ London 

LS 20.01.13: Samarbeid med FCSI 

LS 20.01.14: Landsstyrets møteplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LS 20.01.01: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak:  

 Innkalling og dagsorden godkjent uten merknad.   

 

LS 20.01.02: Godkjenning av protokoll 

 

 Vedtak:  

 Protokoll godkjent uten merknad 

 

LS 20.01.03: Referatsaker 

 

1. Generalsekretærs rapport for første måned som generalsekretær. Opplæring, 

skrivearbeid, arbeid med nyansettelser, administrasjon, Israels-tur for å bli kjent 

med staben og Israelsleder John Sode-Woodhead.  

2. Referat kretsstyremøte Hedmark og Oppland. 

 

Vedtak:  

Referatene tatt til orientering  

 

 

LS 20.01.04: Aktuelle orienteringer 

 

1. Agreement of Donation – Israelsmisjonen og Jews for Jesus. Pastor Yoel Ben 

David er leid ut til Immanuel Ministy fra JFJ. DNI overfører lønnskostnader til JFJ 

tilsvarende tidligere pastors lønn.  

2.  Media Review Caspari Center 

3. Nyhetsbrev Beit Eliahu 

4. Mini-konferanse: «Evangeliet tilbake til jødene» i Bergen 17-18.april. 

Tverrkirkelig arrangement, hvor vi håper å samle godt med folk. Besøk fra USA 

og Israel.  

 

 

LS 20.01.05: Bibelskoleprosjektet – byggeplaner 

 

 Sakspapir:  

- Leder for Israels strategiske rapport for bibelskoleprosjekt i Israel 

- Notat fra generalsekretær om bibelskoleprosjektet og mulige samarbeidspartnere 

- Tegninger av bibelskolesenter i Israel 

 

Fra samtalen: 

- Det er nødvendig med en finansierings kalkyle av drift i tillegg  

til en finansieringsplan av bygg 

- Godt å ha et internasjonalt program og et lokalt program.  

- Dette prosjektet skaper engasjement, og jeg ser bare muligheter.  

- Vi må høre med fagfolk i Israel om hvordan vi kan få mest ut av våre eksisterende 

eiendommer, med tanke på finansiering av nytt senter. Det er mulig å konvertere 

eksisterende eiendom til ny eiendom i Israel.  

- Vi må tenke hvordan driften skal være, og gjerne mulighetene for enkeltrom dersom vi 

ønsker pensjonister.  

- CC må involveres på en god måte i prosjektet.  

- CC er en god ressurs i prosjektet, men det bør være et Israelsmisjonsprosjekt og at 

Israelsmisjonen er eier.  



- Mer fornuftig å bygge enn å kjøpe, da får vi et bygg som er tilpasset/skreddersydd de 

behovene vi har.  

- Sikre at vi får en helårsdrift. Hvilke faste kostnader følger det med et slikt senter?  

- Dette er spennende og nytt, og kan bli en «ny ting» for Israelsmisjonen. Er dette 

senteret mer relevant enn noen av de prosjektene vi har hatt i lang tid? Her må vi 

prioritere og tenke strategisk igjennom arbeidet vårt i Israel fremover. 

 

 

Vedtak:  

 

1. Landsstyret ber administrasjonen fortsette å arbeide med bibelskoleprosjektet, hvor 

man ser for seg et internasjonalt og et lokalt program. Administrasjonen bes derfor 

føre samtaler med organisasjonen Lech Lecha om disippelgjørende program for 

israelske studenter, mens det føres samtaler med Caspari Center om et program for 

internasjonale studenter.   

 

2. Landsstyret støtter idéen om et større senter for disippelgjøring, hvor også andre 

organisasjoner kan leie kontorlokaler av DNI. Landsstyret vil at Caspari Center er en 

prioritet i dette arbeidet, og ber ledelsen om å gå inn i samtaler med dem. 

 

3. Landsstyret ber ledelsen om å arbeide videre med tegninger, og samtidig utarbeide en 

finansieringsplan for prosjektering og drift av senteret.  

 

LS 20.01.06: Endring av «ambassadør-begrepet» og frivillighetsstrategi  

 

 Sakspapir:  

 Brev fra ambassadørkoordinator 

 Stillingsbeskrivelse ambassadørkoordinator 

 Notat fra generalsekretær 

  

 Fra samtalen:  

- Landsstyret vil gjerne være involvert i frivillighetsstrategien og arbeidet med den 

fremover, uten at det kommer i konflikt med en eventuell referansegruppe og Ellens 

arbeid 

- Det er lurt at Norgesleder, Anne Lise, også involvere seg i frivillighetsstrategien 

fremover.  

 

Vedtak: 

  

1. Stillingsbetegnelsen som ambassadørkoordinator endres til: «Misjonsrådgiver –ansvar 

for frivillighet», og Landsstyret ber Generalsekretæren endre stillingsbeskrivelsen slik 

at den samstemmer med ny tittel. 

2. Ambassadørbegrepet endres til «frivillighet/frivillig». 

3. Frivillige må fortsatt registreres i DNI, slik GDPR forutsetter.  

 

 

 

 

 

 



LS 20.01.07: Regnskap 2019 

 

 Sakspapir:  

 Foreløpig regnskap 2019 

 

 Fra samtalen:  

 

- Hvorfor har kostnader knyttet til pensjon er økt drastisk? Administrasjonsleder 

forklarer at f.eks. er Statens pensjonskasse økt til 16% andel for arbeidsgiver. Det er 

dermed blitt en kostbar løsning for DNI, selv om bare tre ansatte er med i den 

ordningen.  

- Kan man si at nye ansatte ikke får melde seg inn i statenspensjonskasse?  

- Rutiner for budsjettering i Israel må dobbeltsjekkes av administrasjonen..  

- Spørsmål om testamentariske gaver, og hvor mye vi kan forvente i 2020. Det er 

budsjettert med gaver vi vet kommer. Andre testamentariske gaver er ikke tatt med i 

budsjett.   

 

Vedtak: 

 

1. Landsstyret tar foreløpig regnskap 2019 til orientering.  

2. Nye ansatte får ikke ha pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse, men må 

ha den kollektive innskuddspensjonen til DNI.  

 

 

 

LS 20.01.08: Budsjett 2020,  

jf. LS 19.07.06 og LS 19.06.08 

 

 Sakspapir:  

 Budsjett 2020 

 Notat fra generalsekretær om kutt som er gjort 

  

 

 Fra samtalen:  

- Hva betyr ringerunden som gjøres nå for å få medlemmer over på fastgivertjeneste? 

- Ny ordning for medlemskap kan gi et godt fundament for en langsiktig økonomi. 

- Vi må ikke ansatte de som kan arbeide i en lavere prosentstilling, men ansette de rette 

personene.  

- Kan vi sette opp et budsjett hvor de testamentariske gavene kun er budsjettert til 1 

million, slik at vi ikke lager en for dyr drift i forhold til reelle inntekter?  

- Fastgivertjeneste er nå en av de største inntektspostene – det er bra.  

- Generalsekretær må undersøke hvordan de budsjetterer i Israel, da det er en stor 

budsjettkostnad hvor mye ikke går til lønn men drift.  

- Ny generalsekretær må se gjennom budsjett for Israel, både når det gjelder rutiner og 

de faktiske tallene og behovene 

- Innsamling gjennom DNIs-blader, hva blir konsekvensen dersom Først blir mer 

digitalisert?  

Svar fra administrasjonen: Det er en stund til vi kan legge Først digitalt, samtidig som 

det skal fortsette å være i papirutgave. Det digitale først blir tilgjengelig for 

fastegivere, og tradisjonelt har ikke de gitt mye på giro tidligere. Det vil trolig ikke 

være noe særlig konsekvens av det.  

- Hvorfor øker konto 67 så mye?  

Svar fra administrasjonen: det er pga innleid kompetanse fra KNIF, og at vi har 



redusert lønnskostnadene når det gjelder lønnskjøring. Det er en liten besparelse i 

dette. 

- Konto 31-33 øker mye, mer enn budsjett og regnskap 2019. Hvorfor det? 

Svar fra administrasjon: I 2020 har vi flere ansatte som skal arbeide med utadrettet 

virksomhet, og vi forventer at det også skaper større inntekter.  

- Trenger vi nytt datasystem nå? 

Svar fra administrasjon: Når det gjelder frivillige og nye Tidsgivere er det også et 

spørsmål om GDPR. Beløpet kan stå ute av budsjett, og når vi har en pris på et nytt 

system kan det tas opp i LS ved en senere anledning.  

 

Vedtak:  

 

Landsstyret vedtar budsjett for 2020, med et overskudd på 116 304 NOK.  

 

LS 20.01.09: Organisasjonskart og organisasjonsmodell 

 

 Sakspapir: 

 Organisasjonskart 

 Notat fra generalsekretær 

 Stillingsbeskrivelser for Leder for Norge og Leder for Israel .  

 

 Vedtak:  

 

Den Norske Israelsmisjons ledergruppe består av Generalsekretær, Leder for Norge og 

Leder for Israel. Ledergruppen bør ha minimum to fysiske møter i løpet av ett år, og 

ellers ha jevnlige møter hvor drift og strategi for organisasjonen drøftes i tråd med 

vedtak gjort av Landsstyret.  

 

Leder for Norge er stedfortreder for generalsekretær, og dermed møter etter 

generalsekretærens vurdering i Landsstyret som observatør.  

 

Leder for Israel har personalansvar for ansatte i Israel, Leder for Norge er 

personalansvar for ansatte i Norge, generalsekretær har personalansvar for ledere i 

organisasjonen.  

 

 

LS 20.01.10: Bygninger i Israel – vedlikehold og byggeprosjekter 

  

 Sakspapir:  

 Rapport fra Peter Aweida 

 Notat fra generalsekretær 

 Mail korrespondanse med staben i Israel og generalsekretær 

 

 Fra samtalen: 

- Vi trenger mer detaljert informasjon om renoveringsbehovene og kostnader. Vi må 

også kunne få informasjon om eventuelt gevinst ved salg. 

- Helhetlig analyse av forvaltningen av eiendomsmassen vår i Israel 

- Alternativt med bibelskole i Tel Aviv – kan vi miste bygget til LWF? Hva skjer i så 

fall om vi endrer bruken av bygget for menighetshuset?  

Svar fra administrasjon: Bygget er verneverdig, og det vil være vanskelig med store 

ombygginger. Det er også usikkert om bygget er tjenlig som bibelskole, samt at vi 

trenger bygget til arbeidet i Tel Aviv.  



- Vi kan utsette ansettelse av nytt vedlikeholds personell, og da prøver en ordning med 

volontører fra Norge – så kan vi se hvordan det fungerer. Forutsetter at de har et sted å 

bo – og at noen leder i Israel prosjektet.  

- Annonse i Først om noen er interessert i en praktisk volontørtjeneste i Tel Aviv. 

 

 

Vedtak: 

1. Administrasjonen arbeider med en helhetlig analyse av forvaltningen av DNIs 

eiendomsmasse i Israel, hvor restaurering, vedlikehold, salg og nye bygninger er 

inkludert.  

2. Vedlikeholdsplan for hva som kan utføres i Tel Aviv gjennom volontører, samt 

annonsering og rekrutering av kvalifiserte volontører som kan utføre 

byggeprosjekter og vedlikeholdsarbeid.  

3. Megler til å se på leilighetene i Jerusalem, slik at vi vet hva leilighetene er verdt.  

 

 

LS 20.01.11: Utsending til Israel – språkopplæring 

 

 

Vedtak:  

 

Landsstyret er åpen for en øking av stilling inneværende halvår vedrørende 

språkopplæring av ny misjonærutsending høsten 2020. Omfanget av språkopplæringen 

avklares i enighet med styreleder.  

 

 

 

LS 20.01.12: Støtte til norsk utsending for JFJ London 

 

 Sakspapir: 

 Notat frå generalsekretær 

 Notat frå misjonsrådgiver Kristoffer Eknes 

 Mail-korrespondanse med Jews for Jesus 

 

 

Vedtak:  

 

Administrasjonen tar kontakt med Jews for Jesus, og undersøker muligheter for en 

avtale angående den norske ansatte i JFJ London. Overføringer skal ikke overstige 

5000 NOK i mnd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LS 20.01.13: Samarbeid med FCSI 

 

 Fra samtalen:  

- På tide å finne en ny løsning på BridgeBuilders fremover 

- FCSI virker å være en god samarbeidspartner for å få opp et fornyet BridgeBuilders 

prosjekt.  

- Er FCSI er medlem i IFES?  

Svar fra administrasjonen: Ja, de ble med i IFES i 1997.  

- NKSS er en god samarbeidspartner sammen med FCSI. 

 

Vedtak:  

Landsstyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til samarbeidsavtale og program 

for norske og israelske studenter, i samarbeid med FCSI og NKSS. BridgeBuilder er 

fortsatt ønskelig å bruke som merkevarenavn i Norge på det nye prosjektet. 

 

 

LS 20.01.14: Landsstyrets møteplan 

Fra samtalen:  

- Det bør tilrettelegges at Landsstyret får et møte med overnatting, og tid til strategisk 

tenkning.  

 

Vedtak:  

Landsstyrets møteplan våren 2020 er:  

20.april, 10.00-18.00, Oslo 

5.juni, 10.00-17.00, Oslo 

 

 

 

 

 

 

Vegard F. Soltveit 

generalsekretær 

 

 

 


