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Referat fra toårsmøte i Sabeels venner i Norge, 20. janur 2016 i 
Kirkens Nødhjelps lokaler 
 
Til stede: 
 
1. Hans Morten Haugen 
2. Sven Oppegaard 
3. Susan Hill Oppegaard 
4. Tyler Dale Hauger 
5. Kari Veiteberg 
6. Helge Kjøllesdal 
7. Ingrid Baukol 
8. Ingrid Rodrick Beiler 
9. Sigmund Akselsen 
10. Maria Paulsen Skjerdingstad 
11. Sven Thore Kloster 
12. Bettina Eckbo 
13. Harald Schøien 

14. Torgeir Faanes 
15. Arild Lorentzen 
16. Kari Lorentzen 
17. Marit Møkleby 
18. Marit Kromberg 
19. Marit Skjeggestad 
20. Øistein Karlsen  
21. Ingrid Hernes 
22. Jorunn Kapstad 
23. Hallvard Beck 
24. Trygve Natvig 
25. Eilert Rostrup 

 
Leder for Sabeels venner i Norge, Hans Morten Haugen, ønsket velkommen. 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling med saksdokumenter var sendt ut pr epost 21.desember og pr post 15. januar. Det 
var ingen kommentarer til innkallingen og forslaget til dagsorden. 

 
2. Valg av møteleder 

Eilert Rostrup ble foreslått til møteleder og godkjent av forsamlingen. 
 

3. Valg av referent 
Helge Kjøllesdal ble valgt til referent. 
 

4. Gjennomgang av 2-årsrapport over virksomheten 
Hans Morten Haugen presenterte Toårsmelding for Sabeels venner i Norge 2014-2015 ved å 
legge vekt på: 
- lavere tall enn tidligere på økonomisk bidrag fra støttemedlemmene som har økt i antall 
- bekymring for arbeidet med  å peke ut ny leder for Sabeel-senteret i Jerusalem etter 

Naim Ateek 
- gleden over å ha fått gjennomslag på hvordan Bispemøtet ytrer seg offentlig i synet på 

Israel som en sekulær konstruksjon 
- Sabeels venner i Norge har initiert en dialogplattform om BDS (boikott, deinvestering, 

sanksjoner) for kirker og kirkelige organisasjoner med særlig oppmerksomhet på 
produkter fra okkuperte områder, ikke Israel, med to fellesbrev, til regjeringen (nov-14) 
og til frukt- og grøntimportører (jun-15).  

- det er via Kirkelig Pressekontor sendt ut søknad om kirkeofringer i 2016 til alle norske 
menigheter. 

 
Kommentarer til årsrapporten: 
- Den organisasjonsmessige terminologien kan virke forvirrende: Generalforsamling - 

toårsmøte, AU - styringsgruppe, nettverk - forening.  
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Lederen repliserte at dette vil det bli ryddet opp i gjennom vedtak av nye vedtekter for 
Sabeels venner i Norge 

- Hvilke kriterier brukes for å rekruttere ny leder ved Sabeel-senteret i Jerusalem? Er det 
reelt slik at Sabeel primært ønsker en mann, for å ivareta relasjonene til kirkelederne i 
Jerusalem, slik lederen ga uttrykk for i sin presentasjon av rapporten? Flere understreket 
at Sabeel er en lek struktur på tvers av kirkene, ikke utledet av det ordinerte embetet, og 
at det derfor ikke kan være noe kriterium at vedkommende er mann. Kairos Palestina har 
nå en kvinnelig leder. 

- Hvem består den kirkelige dialogplattformen om BDS av i dag? 
Lederen svarte at den består av Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske 
kirke, Kirkens Nødhjelp, Kvekersamfunnet, Karibu, KFUK-KFUM og Sabeels Venner – og 
der Changemaker er positive til å bidra med fellesbrev. 

Rapporten ble tatt til etterretning med takk for den innsatsen som er utført i disse to årene.  
 

5. Økonomigjennomgang 2014 og 2015 
Nestleder og regnskapsansvarlig Sven Oppegaard presenterte regnskapene for 2014 og 2015.  
 
Det ble opplyst at økonomien forvaltes gjennom private bankkonti i og med at Sabeels 
Venner ennå ikke er registrert i Brønnøysundregistrene. Regnskapene er blitt gjennomgått av 
kontorlederen i Norges Kristne Råd som har avgitt en uformell attestasjon til toårsmøtet der 
hun finner at de er riktige i henhold til underliggende bilag.  
Det gikk fram av regnskapene at beløp er blitt overført til Jerusalem med uregelmessige 
mellomrom og at også kostnadene for porto og andre utgifter er blitt dekket med ujevne 
mellomrom. Tallene lar seg ikke speile mot noe periodisert budsjett og det er derfor ikke 
enkelt å vurdere den likviditeten til enhver tid.   
 
Dette avfødte en del regnskapstekniske spørsmål om inntekter og utgifter i de to årene. 
Forsamlingen fant tallene tilfredsstillende etter de forklaringer som ble gitt og regnskapene 
ble tatt til etterretning med takk for innsatsen som er gjort. 
 

6. Vedtak av vedtekter for Sabeels venner i Norge 
Dette er vedtektene slik toårsmøtet til slutt vedtok dem etter en rekke innspill fra 
forsamlingen:  

§ 1 Navn 

Organisasjonens fulle navn er:  

Sabeels venner i Norge – økumenisk forum for fred i Palestina og Israel. 

Til daglig er Sabeels venner i Norge tilstrekkelig som juridisk betegnelse. 

 

§ 2 Formål 

Organisasjonens formål er å støtte palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og 

Israel, og gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, å 

arbeide for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel 

skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og 

politikere. 
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§ 3 Medlemmer 

Medlemmer av Sabeels Venner i Norge er enkeltpersoner som ønsker å støtte organisasjonens 

formål og arbeid og som gir et årlig bidrag som minst dekker kontingenten fastsatt av styret. 

Medlemmer får tilsendt informasjon og tidsskriftet «Cornerstone» og kan delta på årsmøtet 

(se § 4) med tale- og stemmerett.  

 

Utmelding 

Utmelding skjer normalt ved aktiv utmelding. Ved opphør av betaling av kontingent i 2 år skal 

styret anse at utmelding har skjedd. 

 

§ 4 Årsmøte 

a) Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ og avholdes årlig. Alle medlemmer har én 

stemme hver på årsmøtet. 

b) Årsmøtet velger styreleder, regnskapsfører, styremedlemmer, varamedlemmer, 

valgkomité og revisor.  

c) Valgkomité for styret består av to medlemmer, som velges av årsmøtet etter 

innstilling fra styret.  

d) Årsmøtet godkjenner styrets årsrapporter og regnskap, vedtar rammene for 

organisasjonens budsjett og behandler innkomne forslag. Vedtak treffes ved 

alminnelig flertall med mindre annet er bestemt (§ 6). 

e) Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel. Frist for forslag om 

vedtektsendringer er 3 uker før årsmøtet. Frist for å fremme andre saker til årsmøtet 

er 2 uker. Sakspapirer sendes ut minst 1 uke før årsmøtet.  

f) Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. En gruppe bestående av minst 10 % av 

medlemmene kan kreve at det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 

g) Årsmøtet kan innvilge møte- og talerett, men ikke stemmerett, også for ikke-

medlemmer. 

§ 5 Styret 

a) Styret leder organisasjonen Sabeels Venner i Norge mellom årsmøtene. Styret 

iverksetter årsmøtets vedtak, utarbeider årsrapporter og fører forsvarlig regnskap. 

Styret legger fram prinsipielle budsjettrammer for bruken av innsamlede midler. 

b) Styret består av leder, 2 - 4 medlemmer og 1 - 2 varamedlemmer som velges for to år 

av gangen med mulighet for gjenvalg. Leder og regnskapsfører velges av årsmøtet, og 

for øvrig konstituerer styret seg selv innenfor rammene i § 4 b).  
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c) Styret innkalles av styrets leder minst 3 ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når 

halvparten av styret, inkludert enten leder eller nestleder, er til stede. Vedtak fattes 

med alminnelig flertall, og ved stemmelikhet har leder/nestleder dobbel stemme.  

d) Organisasjonens signatur tegnes av styrets leder og ett oppnevnt styremedlem i 

fellesskap. Styret meddeler prokura.  

 

§ 6 Vedtektsendringer 

Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer. 

 

§ 7 Oppløsning 

Oppløsning av organisasjonen vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslag 

om oppløsning må sendes ut med sakspapirene. Eventuelle gjenværende midler skal tilfalle 

Sabeels hovedkontor eller disponeres til et formål som er i samsvar med organisasjonens 

hovedformål. Årsmøtet avgjør innenfor disse rammer hva pengene skal brukes til.  

 

7. Valg av leder og nestleder/regnskapsfører, øvrige styremedlemmer og valgkomite 

 

Følgende personer ble valgt for to år: 

 

Leder: Hans Morten Haugen 

Nestleder og regnskapsfører: Sven Oppegaard 

Sekretær og ansvarlig kontaktperson for Brønnøysundregistrene: Ingrid Rodrick Beiler 

Hjemmeside-, adresse- og utsendingsansvarlig, kontaktperson til Kairos-nettverket: Tyler Dale 

Hauger 

Kontaktperson for Kirkeuka for fred: Kari Veiteberg 

1. varamedlem: Helge Kjøllesdal 

2. varamedlem: Jorunn Kapstad 

 

Valgkomite: Sven Thore Kloster og Marit Skjeggestad 

Revisor: Karin Randsborg Thompson (kontorleder for Norges Kristne Råd) 

8. Innspill til arbeidet videre, inkl. om Sabeels venner i Norge bør tydeliggjøre sitt BDS-arbeid? 

 

Følgende innspill ble gitt til styret for kommende arbeidsperiode: 

 

- Sabeel bør tydeliggjøre sin posisjon i arbeidet med BDS. 

- Styret må se nøye på den økonomiske situasjonen med sikte på å øke inntekter og 

overføringer til Jerusalem. 
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- Styret bør se mer på hva som kan gjøres for å få kirkelige og andre grupperinger til å 

gjennomføre reiser i Palestina. Studieturer for teologiske studenter og kirkeansatte bør 

sikres et mer adekvat innhold i samsvar med Sabeels venners formål. 

- Sabeel venner bør fremme positive alternativer til hvordan spesielt Det gamle 

testamentet brukes i fortolkningen av Israel/Palestina-konflikten, ikke bare i konfrontasjon 

med kristensionistiske grupperinger. 

 

Det ble ikke fremmet noen saker under posten Eventuelt. 

 

 

 

 
  

   


