
 

 

 
 
 
 
Protokoll fra LS møte 20.05 
Fra Landsstyret (LS) i Den Norske Israelsmisjon  
         
Tidspunkt: Mandag 28.09.20, kl. 19.00-21.00 og tirsdag 29.09.20, kl. 09.00-13.00 
Sted: Strand Leirsted, Sandefjord.  
 
Til stede: Svein Granerud (LS-leder), Helge Standal (nestleder), Bjørn Lauritzen, Brit Hvalvik, 
Andreas Sørås (1. vara), Kristoffer Eknes (ansattes representant, vara). 
 
Fra administrasjonen: Vegard Soltveit (generalsekretær) og Anne Lise Søvde Valle (leder 
avd. Norge). Ingen fra administrasjonen var med i saksbehandlingen av LS 20.05.09.  
 
Forfall: John Erling Jerstad, Paul Eknes og Torstein Bryne (ansattes representant).  
 
Andakt: Mandag kveld delte Anne Lise noen vers fra 1. Sam. 22.1-5 og 1. Krøn. 28.1 ff. Gud 
gjorde de utslåtte, nedbrutte og gjeldbundne som samlet seg om David (da han var på flukt) 
til helter i Guds hender og under Davids ledelse.  
Tirsdag delte Svein delte noen vers fra Markus 7.31-37, da Jesus helbredet en som var døv 
og stum, og det ble sagt om Jesus «Alt han har gjort er godt.» Det er altså Giveren som er 
den største gaven i evangeliet. I 1. Kor 1.5 står det også om Jesus «i Ham er vi gjort rike».  
 
 
Saksliste:  
 

• LS 20.05.01: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

• LS 20.05.02:  Godkjenning av protokoll. 

• LS 20.05.03:  Referatsaker 

• LS 20.05.04:  Aktuelle orienteringer 

• LS 20.05.05:  Bibelskoleprosjektet 

• LS 20.05.06:  Misjonsavtaler og SMM-evalueringen 

• LS 20.05.07:  Strategi og organisasjonsmodell 

• LS 20.05.08:  Lønn for lokale ansatte Israel 

• LS 20.05.09:  Studiepermisjon og kompetanseheving generalsekretær 

• LS 20.05.10: Handlingsplan og budsjett for 2021 

• LS 20.05.11:  Felleskristen uttalelse fra Jan Bygstad 

• LS 20.05.12:  Konstituering av styret 

• LS 20.05.13: Sommerstevnet og Landsmøte 2021 (og sommerseminar)   

• LS 20.05.14 Landsstyrets møteplan  
 
 
 



LS 20.05.01: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og dagsorden for møtet, med tillegg av sak om 
konstituering av LS (LS 20.05.12) og Sommerstevne og Sommerseminar (LS.20.05.13). 
 
LS 20.05.02:  Godkjenning av protokoll 
 
Vedtak: Landsstyret har tidligere på mail godkjent protokoll fra sist møte (LS 20.04). 
 
LS 20.05.03:  Referatsaker 
 
Det ble ikke lagt frem referater fra kretsene eller arbeidet ute, da lite har kommet inn siden 
sist LS møte. 
 
LS 20.05.04:  Aktuelle orienteringer 
Generalsekretær og leder avd. Norge gav en orientering om virksomheten i DNI siden Norge 
forsiktig åpnet opp i mai: 

- 24 sommerseminarene, 4 Shalomkvelder for damer og andre møter ved oppstarten 
av høstsemesteret.  

- Flere weekender og møtehelger 
- Både generalsekretær og leder for avd. Norge har vært mye ute på 

forkynneroppdrag. 
- Det ble også orientert om den økonomiske situasjonen i organisasjonen, hvor 

halvårsregnskapet viser et overskudd på ca. 400.000 NOK. 
- Allikevel har antallet abonnenter av Først, og antall medlemmer gått ned de siste 

årene. Parallelt med dette har antallet faste givere (medvandrere økt).  
- I tillegg gav han en orientering om situasjonen i Israel, og for våre ansatte der, samt 

noe om personalsituasjonen i Norge.  
- Det ble også orientert om leieforholdet på Holbergs plass 4. NKSS har gitt beskjed om 

at leieforholdet vedrørende kjellerlokalet på Holbergs Plass 4 vill opphøre fra og med 
august 2021 (140 kvm). I tillegg vil leieprisen per kvm i fjerde etasje øke fra 1.januar 
2021.  Dette gir oss en real utfordring, først og fremst praktisk mtp arkiv og 
oppbevaring av materiell.  
 

LS 20.05.05:  Bibelskoleprosjektet 
Generalsekretær gav en orientering om fremdriften i prosjekt, om prosjektets modell til 
styringsgruppe fremover og aktuelle samarbeidspartnere.  
 
Saken er behandlet i tidligere LS i år: jf LS 20.02.05, LS 20.03.10 og LS 20.04.05, spesielt da 
muligheten for å legge inn bud for langtidsleie av YMCA-huset ble drøftet.  
 
Aktuelle vedlegg:  

- LS 20.05.05 a) Bibelskoleprosjektet 
- LS 20.05.05 b) Invitasjon til partnere 

 
LS takket for orienteringen om prosjektet og gav følgende input til det videre arbeidet: 

- Bibelskoleprosjektet og byggingen av et disippelskapsenter (Descipleship center) blir 
noe av det viktigste DNI gjør i tiåret fremover. 

- Prosjektstyret skal kun være et midlertidig styre/prosjektgruppe under 
byggeperioden. På sikt må DNI søke etter egen kompetanse til å drive et slikt senter. 



- DNI eier prosjektet, og sammensetningen av prosjektstyret må gjenspeile det. 
- Ulike tomter og steder bør vurderes for bygging eller påbygg av eksisterende bygg.  

 
Vedtak: LS uttrykker støtte til administrasjonen sitt forslag til prosjektstyring i oppstartsfasen 
og ser frem til videre arbeid med saken.  
 
LS 20.05.06:  Misjonsavtaler og SMM-evalueringen 
 

A. SMM-evalueringen og SMM-samarbeidet: 
Saken er tidligere behandlet i LS; LS 20.02.07 og LS 20.03.07. 
 
Generalsekretær gav en orientering om evalueringen av SMM-samarbeidet, og om 
prosessen i etterkant av den. Ved siste møte i SMM-rådet ba man kirkerådet om å gjøre en 
konsekvensanalyse av alternative finansieringer av misjonsrådgiverne og daglig leder i SMM. 
SMM Rådet opprettet en arbeidsgruppe for å gi svar på Kirkerådets konsekvensanalyse, hvor 
generalsekretær var med.  Både konsekvensanalysen og svar fra SMM rådet anbefaler blant 
annet at DnK fullfinansierer misjonsrådgiverne sine, uten tilskudd fra 
misjonsorganisasjonene.  
 
 
Aktuelle vedlegg:  

- LS 20.05.06 b) Konsekvensanalyse til SMM-rådet 220920 (fra Kirkerådet) 
- LS 20.05.06 c) SMM-rådets anbefalinger til Kirkerådet 

 
Vedtak: LS uttrykte støtte til arbeidet i SMM-rådet og anbefalingene som er fremkommet 
der.  
 

B. Arbeidet med misjonsavtaler i DNI 
LS hadde også en samtale omkring arbeidet med å inngå misjonsavtaler både i og utenfor 
DnK. Noen momenter fra denne samtalen er tatt med nedenfor: 

- Viktig å identifisere menigheter som vi skal satse på.  
- Bruke Rolf Gunnar til å ta kontakt med de prestene han kjenner som har et hjerte for 

arbeidet.  
- Jobbe målrettet for å koble menighetens eget arbeid på et misjonsprosjekt hos oss. 
- Kanskje er Europa-prosjektene mer egnet fordi de er mindre betent enn arbeidet i 

Israel? 
- God kontakt med prestene er viktige, fordi de legger saken/søknaden frem for 

menighetsrådene. Mange steder er det også viktig å involvere diakonen, der hvor 
denne har ansvaret for misjon.  

- Kan prosjektkatalogen vår utvides slik at flere menigheter i Norge lettere kan «koble 
seg på»? 

 
Vedtak: Det ble ikke gjort noe vedtak i saken, men LS ønsker å bruke mer tid på en samtale 
om arbeidet med misjonsprosjekter i DNI.  
 
LS 20.05.07:  Strategi og organisasjonsmodell 
Generalsekretær gav en orientering om dette, både mandags kveld og i møtet tirsdagen. 
Strategien arbeides kontinuerlig med, men nå må man sette av ressurser til en 
implementeringsfase dersom DNI skal lykkes i å «vinne nytt land».  
 



Vedlegg: LS20.05.07 Ny organisasjonsmodell Landsmøtet 2019 Sakspapirer. 
 
Innspill fra LS: 

- Det kan være lurt å reise bort for å jobbe med en plan for å implementere endringer 
som ligger i den nye organisasjonsstrukturen. 

- To tanker på en gang: bevare det gamle som fungerer og vinne nytt land.  
- Vi bør se på tjenlighet: Hvilke identitet og tilhørighet har medlemmer og givere til 

kretsen? Andre steder kan en ressursgruppe/styringsgruppe gjøre den samme 
jobben? 

- «De frivillige» tenker annerledes enn tidligere, og kan være enklere å engasjere til et 
prosjekt enn til en varig rolle.  

- Mandatet til ressursgrupper/styringsgrupper må tydeliggjøres ved fleksible 
ordninger.   

- Vi må fortsette å lete etter ildsjelene våre, for vi tror at de finnes. Engasjere dem til 
en Tidsgivertjeneste er en viktig prioritering for å lykkes.  

 
Vedtak: Landsstyret har drøftet strategi og ny organisasjonsmodell. Administrasjonen skal 
arbeide med de innspill, råd og føringer som Landsstyret har gitt. Administrasjonen skal 
bruke tid på en implementeringsplan i høst, og legge fram en plan for LS 20.06. 
 
 
 
LS 20.05.08:  Lønn for lokale ansatte Israel 
Leder for arbeidet i Israel, John Sode-Woodhead, har sendt en innstilling til LS, og i arbeidet 
har han brukt ekstern rådgivning for å sammenligne lønn vi gir til våre lokalt ansatte med 
andre organisasjoner i Israel. Saken har også vært oppe til orientering i LS 20.02.11. 
 
I forslaget ligger det også spørsmål om en nyansettelse av en vaktmester i Israel, hvor meste 
parten av arbeidet blir gitt til Ebenezer Hjemmet. Den ansatte vil være ansatt i 100% stilling i 
DNI, men jobbe 60-80% for EHH.  
 
Vedlegg:  

- LS 20.05.08 a) Lønn for lokalt ansatte i Israel 
- LS 20.05.08 b) Recommended Salary increases. 
- LS 20.05.09 c) Veronica Salary Review 

 
Vedtak: LS ønsker at lønns-policy og lønnsjusteringer bør gjenspeile det Israelske samfunnet. 
LS ber administrasjonen og lønns- og personalutvalget se på dette sammen med aktuelle 
ressurspersoner på dette og ønsker å behandle saken ved et senere LS-møte.   
 
 
LS 20.05.09:  Studiepermisjon og kompetanseheving generalsekretær 
 
Vedlegg: LS 20.05.09 Studiepermisjon og kompetanseheving for generalsekretær. 
 
Generalsekretær skulle i utgangspunktet ha permisjon da han tiltrådte stillingen, men av 
ulike grunner var ikke permisjon mulig å få til i overgangsfasen. Generalsekretær la fram to 
alternativer for LS, hvor det ene gikk på teologi og det andre på ledelse.  
 



Både generalsekretær og leder avdeling Norge var ikke tilstede under selve 
saksbehandlingen.  
 
Vedtak: LS innvilger generalsekretær studiepermisjon innenfor ledelsesfag. Generalsekretær 
skal etter samtale med styreleder finne et relevant kurs ved BI Executive Master of 
Management. Studiet skal regnes som arbeidstid, og DNI dekker kostnadene ved kurset.   
 
 
LS 20.05.10: Handlingsplan og budsjett for 2021 
LS hadde en samtale om veien videre og prioriterte områder. Særlig ble det vektlagt behov 
for å styrke administrasjonen, slik at man klarer omstillinger ifht ny organisasjonsstruktur, jf. 
LS 20.05.07.  
 
LS diskuterte også behovet for å styre vaktmestertjenestene i Israel, og at administrasjonen 
skulle prioritere teknisk utstyr som vil bidra til å synliggjøre og profilere DNI ytterligere.  
 
Forslag til endelig budsjett fremlegges i LS 20.06.  
 
Vedtak: LS har gitt noen prioriteringer og føringer og ber administrasjonen om å ta disse 
med i budsjettet for 2021, som fremlegges LS i desember.  
 
  
 
LS 20.05.11:  Felleskristen uttalelse fra Jan Bygstad 
 
Vedlegg:  

- LS 20.05.11 a) Orientering om Felleserklæring om kirkens grunn og menneskets 
grunnvold.  

- 20.05.11 b) Kirkens grunn og menneskets grunnvold. 
- 20.05.11 c) Brev om Felleserklæringen 

 
LS kommenterte at ordvalget i erklæringen kunne vært annerledes, særlig gjelder det 
komiteens oversettelse av begrepet «race» til «rase», som er et svært betent og belastet 
begrep i det norske språket. For DNI som arbeider med forebyggende arbeid mot 
antisemittiske holdninger, blir rase-begrepet svært krevende.  
 
Selv om ordlyd og språk med fordel kunne vært annerledes, er DNI enig med innholdet og 
konklusjonen i erklæringen.  

 
Vedtak: Den Norske Israelsmisjon er enig i hovedkonklusjonen og felleserklæringens 
teologiske anliggende. Samtidig har erklæringen en form og ordlyd som kommuniserer 
dårlig. Landsstyret gir generalsekretær og styreleder fullmakt til å vurdere hvorvidt DNI skal 
signere erklæringen, og ber generalsekretær inngå samtaler med komiteen og andre 
organisasjoner.  
 
LS 20.05.12:  Konstituering av styret 
  
Styreleder ble valgt av Landsmøtet i Den Norske Israelsmisjon; Svein Granerud. 
Nestleder: Helge Standal ble valgt til nestleder i styret, av LS.  
 



Ny ansattes representant ble valgt av de ansatte: Torstein Bryne (med Kristoffer Eknes som 
vara). Dette skjedde i egen samling for de ansatte, hvor ledelsen ikke var tilstede.  
 
Vedtak: Landsstyret ble konstituert med Svein Granerud som leder og Helge Standal som 
nestleder. 
 
 
 
LS 20.05.13: Sommerstevnet og Landsmøte 2021 (og sommerseminar)   
Landsmøtet i 2019 ble avlyst sammen med sommerstevnet for 2019. Dermed ønsket 
Landsstyret en samtale omkring sommerstevnet og Landsmøte i 2021.  
 
Landsstyret gav følgende føringer: 

- Det er ønskelig med et kortere stevne enn et vanlig sommerstevne, kombinert med 
sommerseminarer i perioden juni-august. Det ble foreslått et stevne fra torsdag til 
søndag formiddag, med god tid til landsmøteforhandlinger.  

- Det er ønskelig at vi fortsetter med sommerseminarer, men frekvensen på 
sommerstevnet og landsmøtet med valg ble ikke bestemt.  

- Aktuelle steder for et noe kortere sommerstevne er; Oslo, Kristiansand, Sandefjord, 
Gardermoen/Ullensaker, Stavanger,  

- Tidspunkt for sommerstevnet, enten i slutten av juni/første helg i juli, eller i august 
(mot slutten av sommerferien)  

- Landsstyret ønsker at administrasjonen lander datoen i løpet av oktober. 
-  

 
Vedtak: Administrasjonen skal finne et passende hotell for avvikling av Landsmøte i 2021. 
Oslo området, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen skal prioriteres. Landsmøte 2021 
skal være en helg i juni-august, og DNI tilbyr ikke overnattingsmuligheter som en del av 
Landsmøtet 2021.  
Sommerseminarene har vært en suksess, og LS ber administrasjonen videreføre og 
videreutvikle konseptet i 2021. 
 
LS 20.05.14 Landsstyrets møteplan  
 

- 14. desember i Oslo, 2020 (kl. 10-17) 
- Mandag 15.02.2021, i Oslo (kl. 10-17) 
- Mandag 19 04.2021, i Oslo (kl. 10-17) 
- 7. juni 2021, på nett (kl. 09-12) 

 


