
Protokoll  LS 21.07  

 

Dato: 13.12.21 

Sted: Oslo, Misjonssalen 

Tid: 10.00-16.30 

 

17.00 er det middag på Kaffistova i Oslo 

sammen med staben. Vi blir delt inn i to 

grupper, slik at vi er innenfor restriksjoner 

 

 

 

 

Bønn og åpning ved Svein Granerud  

 

 

Saksliste:  

 

LS 21.07.01: Godkjenning av saksliste og innkalling 

Vedtak:  
Godkjent 
 

LS 21.07.02:  Godkjenning av protokoll 

Vedtak:  
Godkjent  
 

LS 21.07.03:  Referatsaker         

Vedtak:  

Tatt til orientering 

 

LS 21.07.04:  Aktuelle orienteringer 

Vedtak:  

Tatt til orientering 

 

LS 21.07.05:  DNIs arbeid og organisering i Israel  

 

Saksvedlegg:  

- Strategi Tel Aviv 

- Oversikt over internasjonale partnere 

 

Fra samtalen: 

 

- Bør vi skjelne mellom medlemmer og observatører når det gjelder internasjonale 

partnere? 

- Parameter for suksess bør utarbeides. Kan være: antall partnere/økonomi/inntekt.  

- Koordinator for nettverk er en god ide, og kan følge opp de små organisasjoner – 

plan for vekst av mindre partnere (jf. menighetsplantingstanke fra 

Misjonsforbundet?) 

- Vi bør få en god engelskkyndig til å lese språkvask, samt en jurist til å se på det 

juridiske.  

- Det juridiske må ikke overstyrer det konstruktive og inviterende i avtalen. 

- Parameter – forventing om en økt tallfestet økonomisk økning. Trappevis 

oppstiging  

- Progresjonsmodell – oppfølging over f.eks. 4 år når det er små partnere 

- DNI må ha føringen med nettverket, og ville noe med sin portefølje.  



- Partnere fra Norge, hva tenker vi om dem opp i dette? 

- Saken er det viktigste – misjon til jøder 

- Positivt til årskonferanse i Israel for alle partnerne 

- Positiv til koordinator for nettverk og partnere 

- Synergier mellom norske/internasjonale partnere bør komme opp i LS senere til en 

grundigere samtale.  

 

Vedtak:  

Generalsekretær arbeider videre med tiltak, strategi og ny partneravtale for DNIs 

internasjonale nettverk og organisering av arbeidet i Israel. Momenter fra samtalen 

legger føring for videre arbeid.  

  

LS 21.07.06:  Foreløpig budsjett 2022 

Utgår 

 

LS 21.07.07: Kandidater til nye lederjobber 

 

 Det kom inn:  

5 søkere til Leder for Norge 

5 søkere til Leder for Israel 

 

Søknadene ble publisert gjennom DNIs egne kanaler, samt Vårt Land og Dagen. Flere 

tusen har sett stillingsannonsene gjennom DNIs SoMe annonsering.  

 

 

 Vedtak:  

Styret har gått igjennom kandidatene, og gjort en prioritering av hvem som skal 

innkalles til førstegangsintervju. Generalsekretær o styreleder er intervjugruppe, og tar 

med seg en tredje person til intervjuene. I tillegg bør det tas en DISK test av 

kandidatene i 2 intervju.  

   

 

 

 

LS 21.07.08: Markering av DNI pioner Arne Ole Nikolai Jonsen 

 Vedtak: 

LS er positiv til en markering av Arne Ole Nikolai Jonsen, og ber administrasjonen 

komme tilbake til tidspunkt og arrangements forslag til en markering.  

 

LS 21.07.09: Oppgjør med antijudaistiske uttalelser fra mellomkrigstiden 

 Vedtak:  

LS ønsker et nytt utkast til neste LS, som er en kort og konsis beklagelse. Etter at den 

korte beklagelsen er gitt, bør det vies plass i Først til en noe lengre beklagelse, hvor 

tematikken kan belyses.   

 

LS 21.07.10: Retningslinjer for avskrivninger av eiendeler  

 Vedtak: 

1. Kontormaskiner inklusiv IT-utstyr med innkjøpspris på kr 15.000 eller mer 

avskrives lineært over 3 år. 

2. Inventar med innkjøpspris på kr 15.000 eller mer avskrives lineært over 5 år. 

3. Restaureringskostnader over kr 250.000 pr bygning aktiveres, og avskrivningstiden 

vurderes fra gang til gang ut fra omfanget av standardhevingen og i samråd med 

revisor. 

4. Anskaffelse av varige driftsmidler i Israel følger de lokale avskrivningsreglene. 



5. Restavskrivninger fra 2020 og tidligere med saldo på kr 5.000 eller lavere ved 

inngangen til regnskapsåret 2021 avskrives til null i regnskapet for 2021. 

6. Disse retningslinjene trer i kraft med virkning fra regnskapsåret 2021. 

 

LS 21.07.11: Retningslinjer for økonomiske fullmakter og attestasjon 

 

I henhold til Grunnreglene § 6.2 fastsetter landsstyret følgende retningslinjer for 

ansvar og myndighet i forbindelse med økonomiske transaksjoner og attestasjon av 

bilag. Vedtaket erstatter tidligere vedtak om økonomiske fullmakter og attestasjon.  

 

Vedtak:  

1. Generalsekretær disponerer organisasjonens konti innenfor de rammer landsstyret 

til enhver tid setter. Dette innebærer også retten til å opprette og nedlegge konti. 

Låneopptak ut over ordinær kassakreditt må alltid godkjennes i landsstyret. 

2. Økonomileder gis fullmakt til å disponere plasseringskonti, driftskonti og 

kredittkonti innenfor fastsatte rammer. 

3. Økonomileder har i henhold til særskilt vedtak fullmakt til å opptre på Den Norske 

Israelsmisjons vegne i arvesaker der DNI er tilgodesett. 

4. Regnskapsfører kan unntaksvis tildeles rett til å godkjenne utbetalinger fra bank når 

ferie, reisevirksomhet, sykdom o.l. ikke gjør det mulig for økonomileder eller 

administrasjonsleder å godkjenne disse. Utbetalingsbilagene fra banken attesteres av 

økonomileder i etterkant. 

5. Ansatte med utstrakt reisevirksomhet kan tildeles kredittkort for særskilt (personlig) 

konto. Den enkelte ansatte er personlig ansvarlig for bruk av kortet. Kredittkort kan 

bare brukes til organisasjonsformål og innenfor gitte rammer. 

6. Alle bilag for inn- og utbetalinger skal konteres og attesteres av den som har 

budsjettansvar for den avdeling inn- eller utbetalingen tilhører. 

7. Reiseregninger attesteres av nærmeste overordnede for den som har 

konteringsansvar. Dette inkluderer også alle kontoutskrifter ved bruk av kredittkort. 

8. Generalsekretærens konteringer og økonomiske forvaltning attesteres av 

landsstyrets leder eller økonomileder. 

9. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. januar 2022. 

 

 

 

LS 21.07.12: Landsstyrets møteplan 

 

3.februar, 10.00-17.00, Oslo 

 

17.mars, 12.000-15.00, digitalt 

 

21.april (middag med staben, i Bergen) 

 

22.april -23 april, Landsmøte 

 

 

 

 

 

 

 

  


