
 
 

Protokoll fra møte i Landsstyret (LS) 
Den Norske Israelsmisjon 
 
Møte: 20.04 
Tid: 31.08.20, kl. 08:30 til 12:00 
Sted: LS-møtet var denne gangen lagt til Teams 
 
Til stede: Svein Granerud (styreleder), Brit Hvalvik (nestleder), Helge Standal, Oddfrid 
Morken, Paul Eknes, Bjørn Lauritzen, Kristoffer Eknes (ansattes representant), Vegard 
Soltveit (generalsekretær), Anne Lise Søvde Valle (Norgesleder).  
Torstein Bryne deltok i sak 20.04.08. 
Forfall: Jon-Erling Jerstad  
 
 
Innledning:  
Helge Standal delte noen tanker fra Jobs bok, ifm Job sin lidelse og hans gudsbilde. Det har i 
det siste vært en diskusjon om hvordan Gud kunne tillate terrorhandlingene på Utøya, og 
hvilke «moralsk ansvar» Gud evt. hadde for å stoppe terroristen.  
I en bok skrevet av blant andre Skarsaune og Gossner, «Den skjulte Gud», beskrives Gud som 
både Jobs redning (frelser, gjenløser) og hans verste fiende (han som tillater lidelsen). Job vil 
argumentere med Gud fordi han mener lidelsen er urettferdig, samtidig som det er Gud som 
er hans eneste håp. Her blir også Jobs følelse av å bli rammet og forlatt av Gud et bilde på 
Jesu lidelse og ensomhet på korset.  
 
 
Saksliste:  
LS 20.04.01: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
LS 20.04.02: Godkjenning av protokoll 
LS 20.04.03: Referatsaker 
LS 20.04.04: Aktuelle orienteringer 
LS 20.04.05: Bibelskole prosjektet –YMCA bygg i Tiberias 
LS 20.04.06: Sommerseminar 2020 
LS 20.04.07: Sommerseminar og Sommerstevne 2021 
                      Utsatt til neste LS 
LS 20.04.08: Regnskap 2019 
LS 20.04.09: Digitalt Landsmøte2020 
LS 20.04.10:Personalsak Israel –konfidensiell 
LS 20.04.11:The Bible:Project 
LS 20.04.12: Landsstyrets møteplan 
 
 
 
 
 
 
 



LS 20.04.01: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedlegg: Innkalling og dagsorden 
Vedtak: LS godkjente innkalling til møtet og dagsorden. 
 
LS 20.04.02:  Godkjenning av protokoll fra 20.03-møtet 
 
Vedlegg: Protokoll fra LS 20.03 
Vedtak: LS godkjente protokollen fra sist Landsstyremøte.  
 
LS 20.04.03:  Referatsaker 
 
Vedlegg:  

- Generalsekretærens rapport, LS 20.04.03 a)  
- Rapport fra avd. Norge, LS 20.04.03 b) 
- Rapport fra Arne Tafjord, LS 20.04.03 c) 
- Referat, AU-møte Østfold, LS 20.04.03 d) 
- Referat, kretsstyret Møre og Romsdal, LS 20.04.03 e) 
- Referat, grunnlagsdokument Forum 1.16 (Møre og Romsdal), LS 20.04.03 f) 

 
Vedtak: Landsstyret tok referatene til orientering.  
 
LS 20.04.04:  Aktuelle orienteringer 
 
Vedlegg:  

- Nye misjonsrådgivere i Bergen og Stavanger, LS 20.04.04 a) 
- Leieavtale og kontorareal på Holbergs plass 4, LS 20.04.04 b) 
- Nedre Dalgate 9, LS 20.04.04 c) 
- Nyhetsbrev fra Maia Inbar, juli 2020, LS 20.04.04 d) 
- Halvårsregnskap, juni 2020, LS 20.04.04 e) 

 
Det ble gitt anledning til å stille spørsmål, og orienteringssakene ble tatt behandlet for seg. 
Landsstyret viet noe ekstra oppmerksomhet til halvårsregnskapet for 2020 på grunn av den 
ekstraordinære situasjonen organisasjonen har befunnet seg i med nedstengningen av 
møtevirksomhet, osv. første halvår.  
 
Vedtak: LS tok imot orienteringene fra administrasjonen. 
 
LS 20.04.05:  Bibelskole prosjektet – YMCA bygg i Tiberias 
 
Vedlegg: 

- Bibelskoleprosjekt, YNCA, LS 20.04.05 a) 
- Thomas Damianos legal opinion, LS 20.04.05 b) 
- Estimat investeringskostnader YMCA, Riyad, LS 20.04.05 c) 
- NCMI business Plan, v. 3, LS 20.04.05 d) 
- NCMI Funancials Coast Business Plan 1, LS 20.04.05 e) 
- Råd fra eksterne rådgivere (NLM og advokat i Jerusalem), LS 20.04.05 f) 



 
Generalsekretær gav en orientering om prosessen som ble satt i gang da YMCA ønsket å leie 
ut sitt bygg i Tiberias, i sommer. Bygget har vært utsatt for brann, og krever betydelig 
renovering før det kan brukes. Dermed engasjerte NCMI både en advokat, en 
eiendomsutvikler og en arkitekt for å vurdere mulighetene og se hva dette ville koste oss og 
hvilke muligheter den kan gi.  
 
Det ble gitt god mulighet til å stille spørsmål både ifm kostnader, eventualiteter som kan 
dukke opp, prosessen videre osv. Flere av styremedlemmene hadde allerede blitt godt 
informert på Styrets eget informasjonsmøte vedr. denne saken, torsdag 28. august.  
 
Styret vurderte at bygget vil være godt egnet for bibelskoledrift, noe som er DNI sin plan 
fremover. Derimot vil det ikke være mulighet å samlokalisere med både Caspar-senteret, 
Lech Lecha, og evt. Lagsbevegelsen i Israel (IFES) på det stedet.  
 
Videre takket LS staben i Israel for en solid jobb, på veldig begrenset tid, til å utrede dette 
prosjektet. Men LS mener det ville være uansvarlig å legge inn et bud, dersom det allikevel 
vil være muligheter for at vi trekker oss ut i neste runde, pga for mange ubesvarte spørsmål.  
  
Vedtak: LS ønsket ikke å legge inn noe bud til YMCA ifm budrunden til Peniel ved Tiberias, og 
ber administrasjonen se på andre alternativer for å realisere et bibelskolebygg i Israel.  
 
LS 20.04.06:  Sommerseminar 2020 
 
Vedlegg: 

- Sommerseminar, LS 20.04.06 a) 
- Evalueringsrapport, sommerseminar LS 20.04.06 b) 
- Oversikt over DNI sommerseminarer, LS 20.04.06 c) 

 
Det ble i denne saken gitt en kort orientering av generalsekretær og leder for avd. Norge, 
som også inkluderte momenter fra evalueringen gjort i avd. Norge.   
 
Vedtak:  
Landsstyret (LS) takker alle frivillige som har bidratt til å gjennomføre sommerseminarene.  
LS tar evalueringsrapporten til orientering, og vil se på muligheter for evt. å utvikle et 
sommerseminar-konsept.  
LS vil komme tilbake til en sak om frekvens på sommerseminar og sommerstevnet ved et 
senere møte.  
 
LS 20.04.07:  Sommerseminar og Sommerstevne 2021 
 
Saken ble utsatt til neste LS-møte. 
 
 
LS 20.04.08:  Regnskap 2019 
 



Torstein Bryne (økonomi- og admin.-leder) ble med på møtet i denne saken, og gav en 
orientering til styret. Regnskapet er gjennomgått av revisor fra BDO, og frister for 
innsendelse til Brønnøysund er utvidet pga koronasituasjonen i Norge, første halvår.  
 
Vedlegg: 

- Regnskap 2019, LS 20.04.08 a) 
- Offentlig regnskap 2019 med noter og årsberetning, 20.04.08 b) 
- Regnskapsrapport 2019 med kommentarer, LS 20.04.08 c) 

 
Landsstyret takket administrasjonen for arbeidet med regnskapet og var fornøyd med 
resultatet. Det ble påpekt at vi ikke bør gjøre oss avhengige av testamentariske gaver for å 
gå i pluss, men heller jobbe langsiktig med for eks. fastgiveravtaler og menighetsavtaler.  
Økonomileder minnet om at elektroniske signaturer skal sendes inn ila dagen, slik at det kan 
godkjennes av revisor.  
 
Vedtak: Landsstyret (LS) godkjente regnskapet for 2019. 
 
LS 20.04.09:  Digitalt Landsmøte 2020 og årsmelding for 2019 
 
Saken er todelt, og har to vedtak; først godkjenning av dagsorden for det digitale årsmøtet, 
og dernest godkjenning av Årsmelding 2019.  
 
Vedlegg:  

- Digitalt Landsmøte 2020, LS 20.04.09 a) 
- Årsmelding 2019, LS. 40.04.09 b) 

 
Vedtak:  
Landsstyret (LS) vedtok følgende dagsorden for det digitale Landsmøtet, 2020: 

- LM 2020.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
- LM 2020.2 Landsstyrets årsmelding, 2019 
- LM 2020.3 Årsregnskap 2019 
- LM 2020.4 Revisors rapport 
- LM 2020.5 Protokollkomiteens innstilling 
- LM 2020.6 Valgkomiteens innstilling 
- LM 2020.6 Valg av nytt Landsstyre 

 
Vedtak: Landsstyret (LS) godkjente forslaget til årsrapport for 2019, men et par korrigeringer 
som fremkom i møtet.  
 
LS 20.04.10:   Personalsak Israel – konfidensiell 
 
LS 20.04.11: The Bible: Project 
 
Kristoffer Eknes la frem saken for Landsstyret, og gav en orientering om prosessen frem til 
saken ble lagt frem for LS. 10 andre organisasjoner har til nå bekreftet løfter på over 1 
million kroner til sammen. Dermed kan prosjektet, som så langt har vært ledet av Laget 



(NKSS), nå gå over til neste etappe, hvor Hans Johan Sagrusten i Bibelselskapet vil ta over 
ansvaret.   
 
Vedtak: Landsstyret (LS) deler the Bible project sitt engasjement for å oppmuntre mennesker 
til å lese I Bibelen, og å gjøre det mulig for enda flere å utforske den. DNI vil derfor støtte 
oversettelsen til norsk med 50.000 NOK, forbeholdt at oversettelsesprosjektet gjennomføres.  
 
LS 20.04.12:   Landsstyrets møteplan 
 
Vedtak: LS vedtok følgende møteplan for høsten 2020: 

- 28. til 29. September, på Strand (sosialt arrangement fra kl. 17 mandag 28.09, og 
selve møtet tirsdag 29.09).  

- 14. desember kl. 10 til 18, med julelunsj.  
 
 

Referent: Anne Lise Søvde Valle  


