
  
       
  
 
 
 

 
 
 
Protokoll LS 21.04  
 
Dato: 21. juni 2021 
 
Til stede:  
Svein Granerud (styreleder), Helge Standal (nestleder i landsstyret), Brit Hvalvik, Paul Eknes, 
John-Erling Jerstad, Bjørn Lauritzen, Andreas Sørås, Kristoffer Eknes (vara ansattes 
representant, var med på behandling av sakene 1-4 og 7) 
 
 
Forfall:  
Torstein Bryne (ansattes representant) 
 
Fra administrasjonen: 
Vegard Soltveit (gen.sek.) 
Anne Lise Søvde Valle (Norgesleder). 
 
 
Bibelord og bønn:  
Brit Hvalvik delte en tekst fra Søren Kirkegaard, som beskriver Gud som den som har elsket 
oss først, hver eneste dag, og hver eneste gang.  
 
 
 
Saksliste:  
 
LS 21.04.01: Godkjenning av saksliste og innkalling 
LS 21.04.02:  Godkjenning av protokoll 
LS 21.04.03:  Referatsaker 
LS 21.04.04:  Aktuelle orienteringer 
LS 21.04.05:  Advokat i Israel 
  jf. LS 21.03.01 
LS 21.04.06:  Organisering og struktur  
LS 21.04.07:  Tariffavtale 2021-2023 
LS 21.04.08:  Frivillighetsstrategi 
LS 21.04.09: Landsmøte 2021 og Sommerkonferanse med landsmøte 2022 
LS 21.04.10: Landsstyrets møteplan 
 

 
 



 
 
LS 21.04.01: Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Vedtak:  
Landsstyret godkjente innkalling og saksliste. 
 
LS 21.04.02:  Godkjenning av protokoll 
 
Vedtak:  
Landsstyret godkjente protokoll fra LS 21.02 og protokoll fra LS 21.03. 
 
LS 21.04.03:  Referatsaker 
 
Oversikt over vedlegg: 

- Generalsekretærs rapport 
- Rapport fra arbeidet i avd. Norge ved Norgesleder 
- Referat fra møte i styringsgruppa for DNI, Møre og Romsdal 
- Referat styringsgruppa i DNI Telemark, Vestfold og Buskerud 

 
Generalsekretær gav en orientering i møtet.  
Norgesleder gav også en kort orientering i møtet.  

 
Vedtak:  
Landsstyret tok referatene til orientering.  
 
LS 21.04.04:  Aktuelle orienteringer 
 
Oversikt over vedlegg: 

- Protokoll ekstraordinært styremøte i Ebenezerhjemmet, 9.06 21 
- Protokoll styremøtet i Caspari-senteret 
- Protokoll Immanuel Ministries   
- Protokollkomiteens innstilling 
- Oversikt Først-seminarene 
- Mailutveksling mellom generalsekretær og styreleder i Caspari-senter. 
- Felleserklæring fra den messianske pastorskonferansen. 

 
 
Vedtak: Landsstyret takket for orienteringen fra arbeidet.  
 

LS 21.04.05:  Advokat i Israel 
Jf. LS 21.03.01 

 
Oversikt over vedlegg:  

- Terms of reference for the appointment of Remi Manoach 
- Evaluation of potential lawyers  

 
 

Vedtak:  
Landsstyret godkjenner kontraktforslaget som administrasjonen har lagt fram, og ber 

administrasjonen starte samarbeid med advokat Remi Manoach. Dersom det oppstår 

uforutsette hendelser, som gjør at Remi Manoach ikke kan ta på seg oppdraget, ønsker 



landsstyret at administrasjonen inngår samarbeid med Aviram Goldstein. Dersom det ikke er 
mulig med Goldstein, ønsker landsstyre at det inngås samarbeid med Jamil Elisas  
 

LS 21.04.06:  Organisering og struktur  
 
Generalsekretær gav en orientering ut ifra modellen som er presentert i dokumentet; Utkast 
og invitasjon til strategisk samtale rundt organisering og struktur.  
Styret kom med innspill både vedr. struktur for arbeidet i Norge og i Israel.  
 
Vedtak:  
Landsstyret har drøftet struktur og organisering, og ber administrasjonen jobbe videre med 
organisasjonens struktur i Norge og Israel, etter de signaler som kom frem i samtalen. 
 
 
LS 21.04.07:  Tariffavtale 2021-2023 
 
Generalsekretær innledet til samtale og la frem synspunktene fra Lønns- og Personalutvalg 
(PLU). 
 
Vedtak:  
Landsstyret ser at det er grunnlag for å gjøre en lønnsjustering, men ønsker en grundigere 
utredning av saken før den behandles.  
 
LS 21.04.08:  Frivillighetsstrategi 
 
Saken utsettes til neste møte.  
 
LS 21.04.09: Landsmøte 2021 og Sommerkonferanse med landsmøte 2022 
 
Vedtak:  
Landsstyret vedtok å avholde Landsmøtet 2021 digitalt med en minimumsagenda. 
Landsmøte 2021 vil avholdes i uke 41. 
Landsstyret vedtok å avholde sommerkonferanse på Fredheim arena, Sandnes, i begynnelsen 
av august 2022. 
 
LS 21.04.10: Landsstyrets møteplan 
 

- Mandag, 30. august i Oslo, 10-18, inkludert et seminar i starten  
- Mandag, 18. oktober, kl. 12-15, på teams  
- Mandag, 13. desember, 10-17, med julelunsj. 

 
 
 
 


