
Protokoll LS 20.02 
20.04.2020. 

Sted: Teams 
 
 
 
Med på møtet: Svein Granerud, Helge Standal, Brit Hvalvik, Paul Eknes, John Erling 
Jerstad, Oddfrid Morken, Bjørn Lauritzen, Kristoffer Eknes.  
 
Fra administrasjonen:  Generalsekretær Vegard Soltveit 

Leder for Norge Anne Lise Søvde Valle.  
 
Økonomi- og administrasjonsleder, Torstein Bryne, var med på sakene 20.02.8 og 
20.02.15.  
Leder for Israel, John Sode-Woodhead, var med på sak 20.02.12.  
 
Forfall: Det var ingen forfall ved møtet. 
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Åpningsord ved Svein Granerud 
 
 



LS 20.02.01:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og dagsorden for møtet.  
 
 
LS 20.02.02:  Godkjenning av protokoll 
 
Vedtak: Landsstyret godkjente protokoll fra møtet, LS 20.01.  
 
 
LS 20.02.03:  Referatsaker 
 
Vedtak: Landsstyret godkjente følgende referat: 
LS 20.02.03 a) Generalsekretærens rapport 
LS 20.02.03 b) Seniorarbeid- samarbeid med Imf og DNI på Møre 
LS 20.02.03 c) Referat, Kretsstyremøte Stavanger, 13.02.2020 
LS 20.02.03 d) Referat, Kretsstyremøte Stavanger, 13.02.2020 B 
LS 20.02.03 e) Referat Styringsgruppe Møre og Romsdal, 04.03.20 
LS 20.02.03 f) Referat kretsstyremøte Østfold, 26.03.20 
 
Uttalelse fra LS: Landsstyret er imponert og takknemlig over jobben som 
generalsekretær og stab har gjennomført i denne unike tiden.  
 
 
LS 20.02.04:  Aktuelle orienteringer 
Generalsekretær presenterte rapporten som Johnny fra Ebenezerhjemmet har sendt. 
Den samme ligger også på Israelsmisjonens nettside, og er utgangspunktet i den 
kampanjen som er annonsert i disse dager i VL og Dagen.  
 
Vedtak: Landsstyret tok orienteringen fra Ebenezerhjemmet til orientering. 
 
 
LS 20.02.05:  Bibelskoleprosjektet 
  Utsatt pga koronasituasjonen. 
 
LS 20.02.06:  BridgeBuilder 
  Utsatt pga koronasituasjonen.  
 
  
LS 20.02.07:  SMM – evaluering og strategi for samarbeid 
Vegard gav en orientering om SMM og evalueringen gjort av VID, med utgangspunkt 
i vedlegg LS 20.02.07 a) SMM- veien videre og vedlegg LS 20.02.07 b), som er selve 
evalueringsrapporten. SMM behandling av evalueringen er midlertidig utsatt grunnet 
Covid-19. DnK sentralt venter på tilbakemelding fra organisasjonen i SMM.  
 
 
Innspill fra styret: 

• Styret mener at DnK selv bør dekke kostnadene ved misjonskonsulentene ute 
i bispedømmene.  

• SMM er et viktig sted å være representert, for å minne DnK om visjonen å dele 
evangeliet som et viktig teologisk anliggende, som er sterk i DNI.  



• Styret vil gjerne høre fra Dnk før de konkluderer endelig, så dette er en 
førstegangs drøfting. (På sin side ønsker Dnk å høre fra organisasjonene før 
de gjør sin endelige behandling).  

 
Vedtak: Landsstyret slutter seg til generalsekretær sine vurderinger og ber 
generalsekretær formidle dette videre i de aktuelle fora. Dette er foreløpige 
synspunkter etter første gangs drøfting, og styret ønsker å få saken tilbake til ny 
drøfting etter at DnK også har jobbet noe med den.  
 
 
LS 20.02.08:  Budsjett 2020, jf. LS 19.07.06, LS 19.06.08 og LS 20.01.08 
Torstein gav en orientering om effekten av koronarestriksjonene og resultatene av 
tiltakene som er satt inn. Dokument 20.02.b) Oppstilling over endret likviditet pga 
korona-epidemien.  
Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.  
 
Vedtak: Landsstyret tar oppstilling over endret likviditet som følger av Covid-19 til 
orientering og ber om jevnlige oppdateringer når det gjelder DNIs likvider. Øvrige 
tiltak for å styre DNIs likvider gjøres i LS 20.02.15. 
 
 
LS 20.02.09:  Landsmøte 2020 
Generalsekretær gav en orientering om ulike modeller som er sett på for å avholde 
Landsmøtet 2020.  
 
Innspill fra styret: 

• For styret var det viktig at et valg ikke må underkjennes, men også at prisen 
på verktøyet som velges ikke er for høy. 

• Styret ønsker å gå for en minimumsløsning, der flere saker kan utsettes til 
Landsmøtet 2021. 

• Dersom møtet blir digitalt, så kan vi også spre møtet over flere dager. Dersom 
det velges et konkret tidspunkt, bør det vurderes om en ukedag er like 
praktisk.  

 
Vedtak: Landsstyret tar orienteringen til etterretning, og ber administrasjonen jobber 
videre med å finne en egnet digital løsning for Landsmøtet 2020.  
 
 
LS 20.02.10:  Organisasjonsstruktur Norge – §5 
Generalsekretær gav en innledning til dokument LS 20.02.10 a) Forslag til 
implementering av ny organisasjonsmodell. Det er ønskelig med en fleksibel 
overgang til ny struktur, som gir rom for å organisere kretser eller grupper ulikt. 
Frivilligheten vil ha stort fokus i den nye strukturen, i tillegg til misjonsavtaler med 
menigheter. Her delte også Norgesleder noen tanker for det videre arbeidet.   
 
Føringer/innspill fra styret: 
Det ble uttrykt støtte til den nye strukturen og vilje til å finne fleksible løsninger, ulike 
steder i landet.  
 
Vedtak: Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med handlingsplan for 
implementering av ny organisasjonsmodell, og ber om at momenter fra samtalen 
trekkes inn i arbeidet.  
 



 
LS 20.02.11:  Lønn for lokale ansatte Israel 
  Utsatt pga koronasituasjonen. 
 
 
LS 20.02.12:  Arbeidet i Israel – strategisamtale Caspari Center.   
Vegard gav en innledning til arbeidet på Caspari Center, frem til i dag. LS 20.02.12 a) 
Arbeidet i Israel – strategisamtale. 
John Sode-Woodhead delte noe om hans visjon for arbeidet på Caspari Center, ut 
ifra vedlegg LS 20.02.12 b) Some brainstorming thoughts on a new Caspari Center.  
 
Landsstyret fikk anledning til å stille spørsmål, og si noe om hvilken retning de ønsker 
at Caspari skal gå. Landsstyret tenker mye likt det Vegard og John har lagt frem, 
altså å styrke sin relevans blant den messianske bevegelsen i Israel. Det er også 
ønskelig at Caspari involveres i det nye Bibelskoleprosjektetet, og at vi ser muligheter 
sammen med andre organisasjoner i Israel, jf LS 20.01.05.  
 
Landsstyret ønsker at administrasjonen har god og jevnlig kontakt med leder for 
Caspari Center og dets styre om utviklingen og arbeidet videre.  
 
Vedtak: Landsstyret gir sin tilslutning til hovedsynspunktene i notatet fra leder for 
arbeidet i Israel og generalsekretær sine tanker lagt frem i møtet.  
Landsstyret ber generalsekretær starte samtaler med ledelsen i Caspari Center hvor 
signalene fra Landsstyret tar med videre med tanke på å peke ut en retning videre for 
Caspari Center.  
 
 
LS 20.02.13:  Internasjonalt samarbeid med andre organisasjoner 
  Utsatt pga koronasituasjonen 
 
LS 20.02.14:  Studiepermisjon og kompetanseheving generalsekretær 
  Utsatt pga koronasituasjonen 
 
 
LS 20.02.15: Covid19 – situasjonen og tiltak for DNI 
Vegard gav en innledning til dokument LS 20.02.15 a) Covid19-situasjon og tiltak for 
DNI og LS 20.02.15 b) Handlingsplan i Covid19-situasjonen. Presentasjonen 
inneholder hvilke tiltak som er gjort i denne tide, både for å begrense inntektstapet og 
for å kutte kostnader.  
Landsstyret drøftet ulike alternativer til tiltak fra saksdokumentet, og ønsker å følge 
situasjonen videre nøye.  
 
Vedtak: På grunn av Covid-19-situasjonen vil Den norske Israelsmisjonen kutte 
støtte til Caspari Center med 40% i 2020, med virkning fra og med 01.05.2020. 
Samtidig vil den månedlige støtten til Ebenezerhjemmet øke med 20% i 2020, med 
virkning fra 01.05.2020.  
Styret gir i tillegg fullmakt til administrasjonen for å vurdere ytterligere permitteringer, 
på bakgrunn av bortfall av oppgaver, i samråd med styreleder. Dette gjelder både 
blant de ansatte i Israel og de ansatte i Norge.  
 
LS 20.02.16:  Landsstyrets møteplan 
 
Neste møte i Landsstyret er 5. juni, kl. 08:30-12:00. 



 
Vedtak: Styremøtene for høsten bestemmes på møtet i juni (05.06.20), på bakgrunn 
av uvissheten knyttet til restriksjoner ifm Covid-19.  
 


