
Protokoll fra møte i Landsstyret, LS 
21.03 
 
Dato: 25.05.2021 
Sted: Teams, 19.00-21.00 
 
Til stede:  
Svein Granerud (styreleder), Helge Standal 
(nestleder), Bjørn Lauritzen, Brit Hvalvik, 
John- Erling Jerstad, Torstein Bryne (ansattes 
representant),  
 
Forfall:  
Paul Eknes 
 
Fra administrasjonen:  
Vegard (gen.sek.), Anne Lise Søvde Valle (Norgesleder) og John Sode-Woodhead (Stedlig 
representant Israel) deltok ved behandling av sak LS 21.03.01 
 
Andakt:  
Vegard Soltveit delte noen vers fra Lukas 18.9-14, lignelsen om fariseeren og tolleren. Her kan vi 
kjenne oss igjen, både i den ene og den andre personen, og felles for alle er behovet av Guds nåde.  
 
 
Saksliste:  
LS 21.03.01:  Valg av advokatfirma i Israel 
LS 21.03.02: Sommerkonferansen og Landsmøte 2021 
LS 21.03.03:  Landsstyrets møteplan 
 
 
 

LS 21.03.01  Valg av advokatfirma i Israel  
 
Jf. LS 21.01 og LS 21.02. 
 
Kort orientering om saken:  

- Det lutherske verdensforbund (LWF) har kommunisert med DNI et ønske om at 
eiendommene i Israel overdras til DNI. Fram til nå har alle DNIs eiendommer vært registrert 
under LWF i Israel, mens DNI har Power of Attornery (PoA).  

- Ebenezerhjemmet er i en prosess hvor de vurderer om det er best for dem å bygge 
nåværende bygg (Me`ir Rutberg St 41, Haifa), eller bygge nytt hjem et annet sted. Dersom de 
skal bygge ut Me`ir Rutberg eiendommen, ønsker de å kjøpe tomt og bygg av DNI.  

- DNI planlegger å bygge eller ombygge eksisterende bygg til et Disippelsentert 
(bibelskolesenter) i Israel, med internat, konferansesal, klasserom og kontorlokaler.  

 
Siden DNIs status i Israel er knyttet opp mot eiendommene og LWF, og fordi eiendommene har store 
verdier og omregistrering kan medføre store skattekrav fra israelske myndigheter, ønsker landsstyret 
å engasjere et spesialisert advokatfirma på eiendomsrett (jf LS 21.01 og LS 21.02). Advokatfirmaet 
skal bistå landsstyret, og sikre at DNI beholder sin status i Israel, samt se hvilke skattemessige 
betydninger denne prosessen innebærer.  
 



Administrasjonen, ved stedlig representant i Israel, har innhentet og intervjuet fem advokatfirmaer i 
denne prosessen, og levert en evalueringsrapport om kandidatene til landsstyret. Stedlig 
representant har også brukt en konsulent for å finne gode og dyktige kandidatene, som også kan 
gjøre jobben til en overkommelig pris for DNI.  
 
Vedlegg: 210524 Evaluation of potentioal lawers. (Johns rapport) 
 
Orientering: John la frem sin rapport i møtet, og orienterte om de ulike advokatfirmaene og de ulike 
stegene i prosessen. Det ble gitt anledning til spørsmål og Landsstyret drøftet saken basert på Johns 
rapport. Spørsmålet om finansiering av advokattjenestene ble også drøftet i møtet.  
 
Fra drøftingen: 

- LS ønsker kun å forplikte seg i denne omgang på første steg.  
- Prisanslag for steg 1: Dersom det er 50 timer for steg 1, vil det koste mellom 80.000 NOK til 

130 000 NOK. 
  
Vedtak: 
A. Landsstyret ønsker å tegne kontrakt med Remi Manoach sitt Advokatfirma. Landsstyret ber 
administrasjonen gå i dialog med Manoach og utarbeide et spesifikt kontraktsforslag. Landsstyret 
ønsker å få kontraktsforslaget tilbake før det endelig signeres.  
  

B. Kostnadene knyttet til advokat vil bli dekket av krisefondet i Israel, i 2021. Krisefondet skal fylles 
opp igjen i 2022, eller tidligere om DNI har kapasitet til det.  

 

LS 21.03.02  Sommerkonferansen og Landsmøte 2021 
 
Denne saken ble også behandlet i LS 21.02 den 19. april. Vedtaket som ble gjort da var at; 
Landsstyret ønsker å ta en endelig avgjørelse om gjennomføring av konferansen i midten av mai.  
 
Det ble lagt frem fire ulike alternativ i møtet: 

1. Gjennomføre konferansen som planlagt, 24. til 27. juni 
2. Utsette til slutten av sommeren (august) 
3. Gjennomføre et Landsmøte senere på høsten (oktober) 
4. Avlyse arrangementet, med mulighet for utsettelse til juni 2022.  

 
Vedlegg: Saksfremlegg til Landsstyret vedr. gjennomføring av årets Sommerkonferanse (21.05.21) 
 
Landsstyret drøftet de ulike alternativene og de ulike hensynene knyttet til disse.  
 
Forslag fra drøftingen som tas med videre av administrasjonen: 

- Å invitere til et heldags landsmøte i høst, (kl. 11 til 16 ble nevnt) 
- Se på mulighetene for bruk av digital plattform for stemmegiving 
- Sted: Gardermoen og omegn 
- Staben bør inviteres med 
- Kombinasjon av åndelig påfyll og gjennomføring av Landsmøtet 
- Saker til Landsmøtet: Regnskap, budsjett og valg av protokollkomité og nominasjonskomité. 

(Dvs at saken om Grunnregelendring blir utsatt enda et år).  
  
 
Vedtak: 



Landsstyret beslutter å avlyse sommerkonferansen 2021, med mulighet for utsettelse av programmet 
til 2022.  
Landsstyret ønsker å invitere til et Landsmøte mandag 18. oktober (med påfølgende Landsstyremøte 
den 19. oktober).  
 
 

LS 21.03.03 Landsstyrets møteplan 
 
Neste møte i Landsstyret blir mandag 21. juni, kl. 14 til 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Anne Lise Søvde Valle  


