
Protokoll  
LS 21.06  
 
 
 
Dato: 18.10.2021 
Sted: Teams 
Tid: 12.00-15.15 
 
 
 
Til stede på møtet:  
Svein Granerud (leder), Brit Hvalvik, Andreas Sørås, Paul Eknes, John-Erling Jerstad og 
Torstein Bryne (ansattes representant, Økonomileder)  
 
Forfall: 
Bjørn Lauritzen og Helge Standal (nestleder) 
John-Erling Jerstad deltok ikke i behandlingen av sak LS 21.06. 
 
Fra administrasjonen:  
Vegard Soltveit (Generalsekretær) 
Olav Andersen (Administrasjonsleder) var til stede under behandlingen av LS 21.06 
 
 
Bibelord og bønn 
 
Ved styreleder Svein Granerud  
 
Fellesskap og tjeneste. Efeserne 4 innledes med at vi alle er født av samme Ånd, har en dåp 
og en Herre.  
Så fortsetter Paulus, og forteller at vi skal være med å gjøre Jesu kropp synlig og fullkommen, 
og med det peker Paulus på tjenesten vår i denne verden. Gjennom oss blir Jesu kropp 
synlig, fordi vi er hans lemmer. I Israelsmisjonen skal vi gjøre Jesus synlig.  
 
 
 
 
 
Saksliste:  
 
LS 21.06.01: Godkjenning av saksliste og innkalling 
LS 21.06.02:  Godkjenning av protokoll 
LS 21.06.03:  Referatsaker 
LS 21.06.04:  Aktuelle orienteringer 
LS 21.06.05:  Organisering og struktur  
LS 21.06.06:  Systemer og plattformer  
LS 21.06.07: Landsstyrets møteplan 



LS 21.06.01: Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Vedtak:  
Godkjent  
 
Innspill: 

• Det er viktig å få engasjert valgkomiteen til landsmøte kjapt 

• Burde LS også se på mandatet til valgkomiteen? 
 

LS 21.06.02:  Godkjenning av protokoll 
 
Vedtak: 
Godkjent  
 
LS 21.06.03:  Referatsaker 
 

- Generalsekretærs rapport 
- Rapport fra leder for arbeidet i Israel 
- Avsluttende rapport fra leder for arbeidet i Norge  

 
 
Vedtak: 
LS tok referatene til orientering  
 
LS 21.06.04:  Aktuelle orienteringer 
 

- Økonomirapport (gitt muntlig i møte) 
- Referat kretsstyret i TeVeBu 
- Referat styringsgruppa i Bergen 
- Referat styringsgruppa i Møre og Romsdal 
- Referat kretsstyret i Hedmark og Oppland (Innlandet) 
- Referat styringsgruppa i Møre og Romsdal 
- Foreløpig evaluerings- og statusrapport Først-seminarer 2021 
- Referat kretsstyret i Stavanger 
- Brev til Beit Skandinavia fra generalsekretær 
- Protokoll styremøte i Immanuel Ministry 
- Protokoll ekstraordinært styremøte i Immanuel Ministry 

 
 
Økonomi:  
Halvårsregnskapet viser et underskudd på 330 000,-. Ifølge budsjett 2021 skulle 
halvårsregnskapet vist et underskudd på rundt 900 000,-. Dermed ligger vi 600 000,- bedre 
an enn budsjettert per juni 2021.   
Vi har fått en testamentarisk gave i 2021, men den er ikke telt med i halvårsregnskapet.  
Medvandrere og individuelle gaver er i tråd med budsjett, mens både kollektinntekter og 
foreningsbidrag ligger godt under budsjett. Vi hadde ikke trodd at Covid-19 restriksjonene 



ville vare så lenge i 2021 som de gjorde, og ser dermed sviktene inntekter i møter og 
kollekter. Forretningsdriften (Mamilla og Tabita) går meget godt i 2021. 
 
Innspill fra landsstyret:  

- I tillegg til kvantitativ rapportering (Først-seminar), er det mulig å få til en kvalitativ 
rapportering?  

- Påmeldingsordningen til Først-seminar bør evalueres 
 
 
Vedtak:  
Landsstyret tar referatsakene til orientering 
 
 
 
LS 21.06.05:  Organisering og struktur 
Jf. LS 21.05.05 
 
Konfidensiell 
 
LS 21.06.06:  Systemer og plattformer  
 
Administrasjonen (Vegard Soltveit, Torstein Bryne og Olav Birger Andersen) har sett på flere 
tilbud på ulike digitale IT plattformer fra forskjellige leverandører. Etter gjennomgang av de 
ulike løsningene/tilbudene, har administrasjonen vurdert det slik at 
leverandøren Digiflow har den beste digitale løsning for DNI.  Digiflow er en totalleverandør 
av IT & Digitalisering, som har spesialisert seg på frivillighet, foreninger og organisasjoner.  
 
Tilbudet er en kraftig oppgradering av dagens IT – plattform hos DNI. Tilbudet inneholder 
bl.a. arkiv, saksbehandlersystem (Dokument Control) og «sky» løsning.  
Ny løsning gir sikkerhet og er tilgjengelig på alle typer enheter (pc-mobil-nettbrett)  
Selve plattformen vil gi en god dokumentflyt og samhandling. Plattformen legger også til 
rette for ytterligere digitalisering av virksomheten. 
 

 
Innspill fra LS:  

- Er det gjort en referansesjekk fra kunder for Digiflow? 
Nei 

 
LS anmoder administrasjonen gjør en referansesjekk av kunder hos Digiflow. Dersom 
referansesjekken er svært kritisk, må saken behandles på nytt. Med dette forbeholdet 
vedtar LS:  
 
Vedtak:  
Landsstyret i DNI godkjenner at vi velger Digfilow sitt tilbud og løsninger samt plan for 
gjennomføring av prosjektet.  
 
 



LS 21.06.07: Landsstyrets møteplan 
- 13. desember, 10-16.30, julemiddag sammen med staben fra klokken 17.00 

- Torsdag 3. februar, 2022 i Oslo 

- Torsdag 17. mars, digitalt møte kl. 15-18 

 
 
 
  


