
Protokoll  

LS 20.03 
 

 

Til stede: Svein Granerud, Helge Standal, Brit Hvalvik, Paul Eknes, John Erling Jerstad, 

Oddfrid Morken, Kristoffer Eknes 

 

Til stede fra staben: Vegard Soltveit (generalsekretær) og Anne Lise Søvde Valle (Leder for 

arbeidet i Norge). 

Torstein Bryne (Økonomi- og administrasjonsleder) var med på sakene 20.03.06 og 20.03.08. 

 

Forfall: Bjørn Lauritzen 

 

Tid og sted: 05.06.20, kl. 08:30 til 12, på Teams 

 

Bibelord og bønn: Brit Hvalvik leste et avsnitt fra boken Nådig og barmhjertig, skrevet av 

Ole Christian Kvarme, samt noen tanker omkring nåde og den kristne forståelse av 

menneskets unike verdi i møte med ulike politiske og samfunnsmessige perspektiver.  

 

Saker til behandling 

LS 20.03.01: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

 

LS 20.03.02:  Godkjenning av protokoll 

 

Vedtak: Landsstyret godkjenner protokoll LS 20.02.  

 

 

LS 20.03.03:  Referatsaker 

 

Vedtak: Landsstyret tar referatene til orientering. 

 

 

LS 20.03.04:  Aktuelle orienteringer 

 

Sakene som ble kommentert i møtet er nevnt med en forklarende tilleggssetning. 

a. Maia Inbar, i London: Vi støtter Maia med 5000 NOK per måned fom 01.06.20, og 

har sendt henvendelser til flere menigheter for å få dette til.  

b. Caspari Center: styremøte i det internasjonale styret og ledergruppa (AU) 

c. Oppsigelse fra Yoel Ben David: Dette punktet ble behandlet i egen sak.  

d. Rapport fra Machaseh: ok 

e. Beit Eliahu: ok 

f. Orientering fra avd. Norge: ok 

 

Vedtak: Orienteringene er lest og tas til etterretning.  

Landsstyret vil også rette en takk til staben for måten de har vist evne til fleksibilitet for å 

møte korona-koronarestriksjonene på best mulig måte.  

 

 



LS 20.03.05:  Tel Aviv – Immanuel Ministry 

 

Generalsekretær gav en muntlig orientering i møtet om hva som har skjedd i IM i Tel Aviv 

den siste tiden. Opprinnelig skulle saken om visjon og struktur for IM legges frem for styret 

på dette møtet, men i tillegg har saken om oppsigelse fra seniorpastor Yoel Ben David dukket 

opp. Sakene er dermed behandlet separat med hver sine vedtak. 

 

A. Struktur og visjon for Immanuel Church 

 

Saken om visjon og struktur er presentert i vedlegget 20.03.05 b). Bakgrunnen for 

endringsforslaget er ønsket om en bedre sammenheng mellom formelle beslutningsorgan og 

juridisk ansvarlig for virksomheten. Konklusjonene i saksvedlegget er å arbeide målrettet for 

en lokal messiansk forsamling som bygger på de lutherske prinsippene, og som er en del av 

den messianske bevegelsen i Israel. Det foreslås også en plan for å gjør omstruktureringer når 

det gjelder styreform i Immanuel Ministry.  

 

Vedtak: Landsstyret gir tilslutning til den prosessen og hensikten som ligger til grunn for 

forslaget, samt den modellen som er lagt frem for styret.  

Styret ber administrasjonen legge frem forslaget til ny styringsstruktur for styret i Immanuel 

Ministry ved neste styremøtet.  

 

B. Personalsituasjonen i IM, Tel Aviv 

 

Generalsekretær gav en orientering om situasjonen prosessen og de ulike vedleggene som er 

lagt til i saksdokumentene.  

i. Tilbudet om pastorleiligheten til familien Ben David. 

ii. Et ultimatum gitt av Yoel Ben David den 27. april  

iii. Brev fra Vegard som bekrefter tilbud om leie av leilighet (vedlegg i) 

iv. Notat fra møtet med Jews for Jesus (h) 

v. Respons fra Vegard (d) 

vi. Informasjon fra Vegard til medlemmene i Immanuel Kirken (f) 

 

Innspill fra Landsstyret til situasjonen i IM, Tel Aviv: 

- Landsstyret gir støtte til generalsekretær i de vurderinger som er gjort, tilbudet som er 

gitt og responsen på ultimatumet fra Yoel Ben David.  

- Landsstyret gir også sin støtte til den orienteringen som er sendt til lederskapet i 

Immanuel Church og til AC (Advisory council), og mener dette organet på få kopi av 

mest mulig av kommunikasjonen som er gjort i saken. 

- Landsstyret ønsker å beholde et godt forhold til Jews for Jesus, og vil stå ved sin 

økonomiske forpliktelse i avtalen.  

- Landsstyret ber generalsekretær informere ledelsen i Jews for Jesus om utfordringene 

vi opplever i samarbeidet i Tel Aviv.  

- Landsstyret ber generalsekretær dokumentere alle hendelser skriftlig. 

 

Vedtak: Styret ber generalsekretær ta med signalene fra møtet inn i styremøtet til IM, 

08.06.20. Styret ber generalsekretær dokumentere alle hendelser og henvendelser ifm denne 

saken skriftlig. 

 

 

LS 20.03.06:  Bemanningssituasjonen i DNI 

 



Vegard gav en orientering om bemanningssituasjonen i organisasjonen fremover. Det foreslås 

blant annet at ingen av permitteringene forlenges, og at administrasjonen gjenopptar arbeidet 

med rekruttering av nye misjonsrådgivere i Stavanger og Bergen.  

 

Landsstyret fikk anledning til å gi innspill og prioriteringer med tanke på 

bemanningssituasjonen i organisasjonen. 

 

Vedtak:  

1. Ingen av permitteringene forlenges, og de ansatte som ble berørt av permitteringene 

begynner igjen i sin opprinnelige stillingsprosent. 

2. Janne Coward ansettes i 100 %, og tar over ansvaret for First: Israel sammen med 

kontoroppgaver knyttet til kontoret i Oslo. I tillegg startes søknadsprosessen for visum 

til Israel, med intensjon om utreise for Janne Coward i 2021. 

3. Landsstyret ber administrasjonen gjenoppta rekrutteringsprosessen av 

misjonsrådgivere med bosted i Bergen og Stavanger med fleksibel stillingsprosent. 

 

LS 20.03.07:  SMM – evaluering og videre samarbeid 

 

DnK og SMM har bestilt en evalueringsrapport om SMM-samarbeidet, og DnK har bedt 

organisasjonene gi sin tilbakemelding innen august 2020. Tilbakemeldingen skal omhandle 

fire hovedpunkt i evalueringsrapporten.  

 

Generalsekretær gav en orientering i møtet om arbeidet med evaluering av SMM-samarbeidet 

gjort av VID, og hvilke anbefalinger organisasjonen ønsker å gi tilbake til SMM basert på 

denne. Saken ble også behandlet på styremøtet 20.04 og signaler fra den samtalen er lagt inn i 

vår respons.  

 

Vedtak:  

Landsstyret i Den Norske Israelsmisjon gir følgende tilbakemeldinger når det gjelder SMM 

evalueringen og samarbeidet videre, og ber generalsekretær formidle punktene til SMM:   

 

 

1. Oppdrags- og misjonsforståelse 

- Vi vil anbefale å styrke evangeliseringsdimensjonen innenfor kirkens helhetlige 

misjonsoppdrag.  

- Vi anbefaler å spisse SMM sin rolle innenfor hele Dnk sitt oppdrag 

 

2. Potensiale for vekst og utvikling 

Arbeide for økt merverdi av SMM fellesskapet gjennom felles tiltak, hvor 

konkurransedimensjonen mellom organisasjonene er mindre vektlagt enn det blir i dagens 

modell (konkurranse om å få misjonsavtale med menigheter).   

 

3. Strukturelle endringer 

- Det foreslås å legge ned de regionale utvalgene 

- Det foreslås å ansette misjonsrådgivere i fulle stillinger (100 %) tilknyttet Dnk sitt 

sentralledd, men mål om å betjene hele Dnk og være en ressurs for hele 

organisasjonen.  

- Vi anbefaler rotering av avtaler, og at hver menighet kan ha flere avtaler parallelt.  

 

4. Økonomi 

- Vi anbefaler at Dnk selv finansierer misjonsrådgiverne 

- Vi ønsker en ny gjennomgang av fordelingsnøkkelen 



- Vi anbefaler at man arbeider strategisk og målrettet for at misjonsavtalene gir mer i 

snitt enn de gjør i dag.  

 

 

 

LS 20.03.08:  Budsjett og økonomisk rapport for 2020, jf. LS 20.02.08 

 

Administrasjons- og økonomileder Torstein Bryne gav en orientering om økonomien i Den 

Norske Israelsmisjon: 

- Om regnskapet for 2019, som ennå ikke revidert da revisor ikke har fått mulighet til å 

besøke kundene sine pga koronaepidemien, foreløpig regnskap viser et overskudd på 

nesten 800.000,- for 2019 (vedlegg 20.03.08 c) 

- Om resultatet for første kvartal 2020, som ser mindre drastisk ut enn forventet, pga 

testamentariske gaver og godt resultat ved kollektdugnaden, samt kostnadskutt i 

organisasjonen som permitteringer (vedlegg 20.03.08 b) 

- Om likviditeten i organisasjonen, og søknaden om lån ifm oppussingen av bygget i 

Stavanger (vedlegg 20.03.08 a) 

 

Vedtak: Styret godkjente det foreløpige regnskapet for 2019. 

Styret takket for orienteringen fra administrasjonen om 1. kvartal 2020, og uttrykket stor 

takknemlighet til administrasjonen for en god jobb med dette.  

 

 

LS 20.03.09:  Landsmøte 2020 

 

Landsstyret fikk saken til orientering ved styremøtet den 20.04.20 og gav noen føringer der: 

- Et Landsmøte som gav en minimumsløsning for saker som skal behandles og valg som 

må gjøres.  

- I vurderingen av ulike digitale verktøy, er det viktig at legaliteten av Landsmøtet 

opprettholdes slike valg ikke kan underkjennes.  

- Det er ønskelig med en økonomisk rimelig løsning. 

- Det var ønskelig med et Landsmøte som kan gå over flere dager.  

 

Flere alternativer er vurdert, og administrasjonen har landet på å anbefale Obos sin for 

borettslag som Obos har videreutviklet i 2020 og tilbyr gratis til frivillige organisasjoner og 

lag. Obos sin løsning gir også mulighet til at Landsmøte kan gå over flere dager. For å 

markere Landsmøtets avslutning planlegges det en misjonsfest i Vear kirke (ifm avholdt 

kretsårsmøte i TeVeBu) som vil streames live over digitale kanaler.  

 

Spørsmål og innspill som kom frem i møtet: 

- Er det mulig å stemme via post, altså ved stemmeseddel i posten? 

Svar: Ja, vi skal tilrettelegge for det 

- Er det mulig å bistå med teknisk hjelp ved behov? 

Svar: Ja, så langt vi rekker vil vi bistå medlemmer som opplever tekniske utfordringer 

 

Vedtak: Landsmøtet 2020 avholdes på Obos sin digitale tjeneste, i perioden 19 til 27. 

september. Avslutningsfest blir i Vear kirke, i samarbeid med TeVeBu krets, og arrangementet 

sendes live via SoMe.  

 

 

 

LS 20.03.10:  Bibelskoleprosjektet – byggeplaner og CC 

 



Vegard gav en orientering om utviklingen, og mulighetene som ligger for at 

disippelskapssenter i Israel. DNI har ført godt og fruktbare samtaler med tre organisasjoner i 

Israel, studentlaget, Lech Lecha og Caspari Center, som ønsker å være med inn i et nytt bygg 

og disippelskapssenter.  

 

Det er også flere norske institusjoner som ønsker samarbeid, og Israelsmisjonen arbeider med 

nye intensjonsavtaler rundt Frist:Israel konseptet.  

 

DNI har også flere leiligheter i Israel som bør vurderes solgt, og midlene reinvesteres i nytt 

bygg som kan romme både bibelskoletilbudet for internasjonale og lokale, samt kontor for 

partnerorganisasjonene i senteret.  

  

Det viser seg vanskelig å kjøpe et bygg, på grunn av israelske skatteregler. Derfor anbefales 

det å bygge ett bygg. Dette kan ta tid, på grunn av det israelske byråkratiet. Derfor foreslår 

administrasjonen at det startes et arbeid med å finne og kjøpe egnet tomt, og at leiligheter i 

Israel vurderes solgt og reinvestert i ny eiendom.  

 

Vedtak:  

1. DNI fortsetter arbeidet med Disippel Senter i Israel, og inviterer de tre lokale 

organisasjonene til samtaler rundt behov og bygg fra september 2020. I den samtalen skal 

også innsamling og økonomi diskuteres. Dermed bes administrasjonen å fortsette arbeidet 

med en finansierings og driftsplan for senteret.   

 

2. LS ber administrasjonen prioritere å finne egnet tomt for et eventuelt Disippelskap Senter, 

og komme tilbake med forslag til LS 20.04.  

 

3. DNI kaller Janne Coward til misjonærtjeneste med ansvar for drift og utvikling av First: 

Israel, med utreise januar 2021.   

 

 

LS 20.03.11:  DNI Sommer Seminar og Sommerstevnet 

 

Administrasjonen orienterte om planene for sommeren 2020, hvor Sommerstevnet med 

Landsmøtet er erstattet av ca 20 sommerseminarer på ulike steder i landet. En orientering om 

konseptet DNI sommerseminar ligger i vedlegg 20.03.11. c) og i notatet fra seniorrådgiver 

(vedlegg 20.03.11 b).  

 

Administrasjonen ber Landsstyret vurdere om en slik desentralisert sommerseminar-modell 

skal bli en mer varig løsning som erstatter Sommerstevnet med Landsmøtet på sikt. En slik 

løsning gir selvsagt både fordeler og ulemper, goder og utfordringer for organisasjonen. (Se 

vedlegg 20.03.08. a for disse). I høst vil vi også se hvordan en løsning med digitalt Landsmøte 

kan fungere.   

 

Vurderinger og innspill av Landsstyret: 

- En mulighet som kan være aktuell fremover er å arrangere en generalforsamling 

annethvert eller hvert tredje år, slik andre organisasjoner gjør, og heller legge til rette 

for sommerseminarer eller mindre arrangementer de andre årene.  

- Sommerstevnet har samlet alle generasjoner til et felles møtepunkt, noe vi ikke kan 

forvente av de ulike sommerseminarene. Dermed vil et jevnlig sommerstevne også 

være med å rekruttere yngre mennesker til engasjement for Israelsmisjonen som er 

verdifullt.  



- Årets sommerseminarer har en rekke koronarestriksjoner knyttet til seg. Slike 

restriksjoner vil muligens være borte ved neste anledning en slik løsning velges, noe 

som også kan bidra til å gjøre disse arrangementene enklere å organisere i fremtiden. 

- Uansett krever sommerseminarene tilgjengelig stab gjennom sommeren for å 

administrere påmeldinger, osv. 

 

Vedtak: Landsstyret ønsket ikke å gjøre noe vedtak i saken før etter at DNI 

sommerseminarene for 2020 er gjennomført. Saken blir dermed behandlet ved et senere møte, 

da også erfaringene etter årets sommer er høstet.  

 

 

LS 20.03.12:  Landsstyrets møteplan 

 

31. august i Oslo på zoom/teams, 08:30 til 12:00  

29. september i Oslo 

14. desember, kl. 10 til 17, i Oslo 

 

 


