
 
Protokoll fra Landsstyremøte i Den Norske Israelsmisjonen, LS 21.01  
 
Dato: 15. februar, kl. 12.00-15:45 
Sted: på teams 
 
Til stede:  
Svein Granerud (styreleder), Helge Standal (nestleder), Brit Hvalvik (styremedlem), Paul Eknes 
(styremedlem), Bjørn Lauritzen (styremedlem), John Erling Jerstad (styremedlem) Andreas Sørås (1. 
vara), Torstein Bryne (ansattes repr.)  
 
Fra administrasjonen:  
Vegard Soltveit (generalsekretær) og Anne Lise Søvde Valle (leder avd. Norge).  
 
Andre som deltok i møtet:  
John Sode-Woodhead (leder NCMI for arbeidet i Israel) var med og orienterte i sak LS 21.01.05.  
Rolf Gunnar Heitmann ble konsulert i sak LS 21.01.11. 
Torstein Bryne var ikke til stede under styrets samtale i samme sak (LS 21.01.11).  
 
Bibelord og bønn: John Erling Jerstad delte noen vers fra Romerne 10.9-13. I vers 13 sier Paulus at 
den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Som eksempel på en som ble frelst ved kun å påkalle 
Herrens navn tenker vi ofte på den ene røveren på korset. I vers 9 kan frelsesveien virke mer 
omfattende; For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har 
oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. I vers 9 ligger også mandatet vårt til å drive misjon 
både i Norge, og på misjonsfeltet.  
 
 
Saksliste 
LS 21.01.01 Godkjenning av saksliste og innkalling 
LS 21.01.02 Godkjenning av protokoll 
LS 21.01.03 Referatsaker 
LS 21.01.04 Aktuelle orienteringer 
LS 21.01.05 Bibelskoleprosjektet, byggeplaner 
LS 21.01.06  Landsmøtet 2021 og Sommerkonferansen 
LS 21.01.07 Forslag til strategi for nettverk og internasjonalt samarbeid 
LS 21.01.08 Høringsuttalelse til kretsstyrene 
LS 21.01.09 DNIs arkiv og VID 
LS 21.01.10 Landsstyrets møteplan  
LS 21.01.11 Konfidensiell sak. Forsikringssak for ansatt i Israel  
 
 
 
 
 
 
 



LS 21.01.01 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 
 
Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og dagsorden for møtet.  
 
 
LS 21.01.02 Godkjenning av protokoll 
 
Vedtak: Landsstyret godkjente protokollen fra LS 20.04 
 
 
 
LS 21.01.03 Referatsaker 
Generalsekretær gav en muntlig orientering om oppstarten av 2021 for organisasjonen, om 
prosessene knyttet til organisasjonsstruktur og de to siste ukers hendelser utløst av en antisemittisk 
uttalelse i NRK, på p13. Norgesleder delte også noen tanker om tiden vi er inne i, hvor vi igjen må 
bruke digitale flater og kontaktpunkt for å nå ut med forkynnelse og undervisning.  
 
Liste over vedlegg: 
LS 21.01.03 a) Generalsekretærs rapport 
LS 21.01.03 b) Rapport fra avdeling Norge 
LS 21.01.03 c) Rapport fra Elisabeth Levy 
LS 21.01.03 d) Johns Report to the Board on Structure and Governance 
 
Vedtak: Landsstyret tok rapportene til orientering.  
 
 
LS 21.01.04 Orienteringssaker 
 
Liste over vedlegg: 
LS 21.01.04 a) Foreløpig regnskap pr. 31.12.20 
LS 21.01.04 b) Caspari Implementation Proposal 
LS 21.01.04 c) Referat styringsgruppa Møre og Romsdal 
LS 21.01.04 d) Referat kretsstyret i Bergen 
LS 21.01.04 e) Klage til kringkastingsrådet, nrk p13 
LS 21.01.04 f) CC Int Annual Report 2020  
LS 21.01.04 g) Protokoll fra CC styremøte februar 2021 
LS 21.01.04 h) Brosjyre Først-seminarer 
LS 21.01.04 i) Referat fra møte i avd. Norge, 14.01.21 
LS 21.01.04 j) Referat fra møte i avd. Norge, 21.01.21 
LS 21.01.04 k) Rapport Immanuel Ministries 
 
Følgende rapporter/referater ble kommentert i møtet: 

- Foreløpig regnskap 2020: Regnskapet viser et overskudd på ca 17.000 kr for 2020. 
Landsstyret stilte spørsmål om det finnes aktuelle ordninger for oss, som vi kan søke på, ifm 
korona-nedstengningen. Økonomileder Torstein Bryne nevnte at vi muligens kan søke om 
kompensasjon for bortfall av inntekter ved julebasarene.  

- Rapport Immanuel Ministries: Landsstyret ønsker å bruke mer til på å følge opp utviklingen 
og initiativet om strukturendring i Immanuel Ministries i senere møter.  

- LS uttrykker stor anerkjennelse for arbeidet som er nedlagt for å løfte saken i LS 21.01.04 e) 
fram og gi den nødvendig oppmerksomhet 

 
Vedtak:  



Landsstyret tok referatene til orientering.  
 
 
LS 21.01.05 Bibelskoleprosjektet og byggeplaner  
John Sode-Woodhead gav en orientering i saken sammen med generalsekretær.  
 
Generalsekretær gav en orientering om den pågående prosessen i Haifa, hvor Ebenezerhjemmet og 
Beit Eliyahu ønsker å bygge et 10 etasjers bygg som skal romme alle de tre organisasjonene 
Ebenezerhjemmet, Beit Eliyahu og NCMI (administrasjon og First:Israel).  
 
LWF (Lutheran World Federation) har ytret ønske om at alle DNIs eiendommer, som i dag er 
registrert under dem, overføres og registreres under NCMI. Foreløpig vet vi lite om hva dette vil 
koste, men ifølge et anslag gitt av vår advokat kan en slik overføring koste nærmere 10 millioner NIS. 
LWF har nytt styremøte i juni, og ønsker er snarlig avklaring om NCMI ønsker en overdragelse av 
eiendommene i Israel. 
LS vil ikke gjøre vedtak i denne saken før den er grundig gjennomarbeidet, analysert og 
kvalitetssikret. Usikkerheter og risikoer må identifiseres, og administrasjonene bes om å jobbe videre 
med en analyse før saken presenteres igjen for LS.  
 
Liste over vedlegg: 
LS 21.01.05 a)  Bibelskoleprosjektet, -byggeplaner 
LS 21.01.05 b)  Properties report from John to NCMI board 
 
Vedtak: 

1. Landsstyret takket for orienteringen om byggeprosjektene vedrørende Disippelsenteret, og 
ber administrasjonen jobbe videre med planer og partnere for First:Israel.  

 
2. Landsstyret ønsker ikke å gå inn på et felles byggeprosjekt i Haifa, sammen med 

Ebenezerhjemmet og Beit Eliyahu, på grunn av prosjektets størrelse og store økonomiske 
risiko. 

 
3. Landsstyret godkjenner salg av leilighetene i Jerusalem og Bat Yam, for å investere i en 

leilighet i Haifa som First:Israel kan benytte.  
 

4. Landsstyret ber administrasjonen utrede spørsmålet om hvilke konsekvenser det vil få for oss 
å overta eiendommene i Israel fra LWF, og hvilke kostnader og ansvar dette medfører.   

 
 
LS 21.01.06  Landsmøtet 2021 og Sommerkonferansen 2021 
 
Signaler fra LS: 

- Styreleder ønsker heller å gjennomføre en sommerkonferanse med maks 150 enn å 
gjennomføre landsmøtet digitalt enda et år.  

- Ta gjerne en kontakt med Fredheim Arena for å se om vi kan utvide fristen for evt. 
avbestilling. 

- Landsstyret ønsker også å legge inn en markering hvor tidligere generalsekretær blir takket 
av, og ny generalsekretær innsettes. 

- Landsstyret slutter deg til forslag til sakspapirer og agenda for LM 2021, som generalsekretær 
presenterte i møtet.  

 
Vedtak: 
Landsmøtet 2021 avholdes 24. juni i Sandnes. Dagsorden for Landsmøtet vil være: 



LM 2021.01 Konstituering 
LM 2021.02 Godkjenning av innkalling og Dagsorden 
LM 2021.03 Landsstyrets årsmelding 
LM 2021.04  Landsstyrets årsregnskap 
LM 2021.05  Protokollkomiteens innstilling 
LM 2021.06 Valg av nominasjonskomite 
LM 2021.07 Valg av protokollkomite 
LM 2021.08 Grunnregelendring 
LM 2021.09 Gjennomgang av organisasjonsdemokratiet 
 
 
 
LS 21.01.07 Forslag til strategi for nettverk og internasjonalt samarbeid 
 
På grunn av tidspress utsettes saken til et senere møte. 
 
 
LS 21.01.08 Høringsprosess til kretsstyrene 
Administrasjonen foreslår å sende ut et brev med orientering om organisasjonsprosesser og 
prioriteringer i Den Norske Israelsmisjonen, samt et årshjul og presentasjon av endring i vedtektene 
for organisasjonen, til ansatte, kretsledere, tidsgivere og andre med verv i organisasjonen.  
 
Administrasjonen vil be mottakerne sende inn høringsuttalelser tilbake til ledelsen for å samle inn 
synspunkter og tilbakemeldinger. Planen er at endring i vedtektene skal gjennomføres på 
Landsmøtet i juni 2021.  
 
Landsstyret slutter seg til administrasjonens forslag, og brev til høring, om implementering av den 
nye organisasjonsmodellen i et årshjul.  
 
Vedtak: 
Landsstyret ber administrasjonen fortsette arbeidet med høringsprosessen ifm prioriteringer, årshjul 
og organisasjonsendringene som skal vedtas på Landsmøtet:  

- Leder for avdeling Norge sender ut forslaget til brev om organisasjonsprosess til kretsene og 
DNI stab, og henter inn tilbakemeldinger og høringsuttalelser fra våre kjernegrupper.  

- Generalsekretær og Norgesleder samler tilbakemeldingene som kommer inn og tar med seg 
relevante innspill i det videre arbeidet.  

 
 
LS 21.01.09 DNIs arkiv og samarbeid med VID 
På grunn av koronatiltakene har flyttingen ut av kjelleren på Holbergs plass 4 blitt utsatt. Planen er at 
arkivet skal overføres til VID, som gjennomavtale med Riksarkivet skal arkivere landets misjons- og 
diakonihistorie. Arkivet kan enten deponeres eller avleveres på VID. 
 
Vi har også fått et tilbud på scanning av dokumenter av Cannon, som vil gjøre det rimeligere å sende 
arkivet over, da vi betaler 3.000 kr pr hyllemeter til VID. I tillegg kan vi ha behov for mellomlagring 
dersom koronarestriksjonene vedvarer. 
 
Vedtak: 
Landsstyret ber administrasjonen fortsette arbeidet med overføring av DNI-arkivet til VID.  
Landsstyret åpner for mellomlagring av arkivmateriale, på grunn av korona-restriksjoner og 
oppsigelse av kjelleren hos NKSS.  



Landsstyret gir administrasjonen fullmakt til å avlevere arkivet til VID (som innebærer at vi mister 
retten til å forvalte arkivet selv, men beholder retten til innsyn).  
 
 
LS 21.01.10 Landsstyrets møteplan 
 
Landsstyret har planlagt følende møter, våren 2021: 

- 19. april; etter planen et heldagsmøte i Oslo 
- 7. juni, kl. 12:00 til 15:30 på teams 
- 23.-24. juni. Ettermiddag den 23. og formiddagen 24. juni. 

 
 
LS 21.01.11 Forsikringssak vedr. ansatt i Israel 
 
Rolf Gunnar Heitmann var med i starten av behandlingen av denne saken, og gav en orientering.  
Torstein Bryne deltok ikke i behandlingen av saken.  
 
Vedtak: Landsstyret ber styreleder og nestleder om å følge opp saken videre, i henhold til de 
rammebetingelser LS har gitt i møtet.  
 


