Stjórnarfundur Íslenska safnaðarins í Noregi
Formaður setur fundinn og prestur fer með bæn

Dagskrá og fundargerð 05.03.2018
Fundarritari

Jónína M Arnórsdóttir og Björn Hallbeck

Mættir

Björn Hallbeck, Guðbjörg Edda Árnadóttir, sr. Lilja Kr.
Þorsteinsdóttir, Guðrún Elín Svansdóttir, Jónína M Arnórsdóttir,
Kristján Daðason og Snorri Ásgeirsson
sr. Ragnheiður K Pétursdóttir var með á hluta fundarins í
gegnum síma
Fundargerðir
Upplýsingar:
Þau gögn sem send hafa verið á tölvupósti eru eingöngu
vinnuskjöl stjórnar og fundarmanna en ekki opinberar
fundargerðir. Einungis 1 fundargerð (frá júní) er samþykkt.
Nýju persónuverndarlögin kveða á um að ekki mega birta
viðkvæmar persónuupplýsingar í fundargerðum
Samþykkt:
Fundargerðir verða settar á einfalt form og svo birtar á
heimasíðu safnaðarins eftir að stjórnin/fundarmenn hafa
samþykkt þær.
Staða hjá fylkismanni og Consort
Upplýsingar:
-Bréf barst frá lögfræðingi safnaðarins (sem starfar einnig fyrir
sænska og finnska söfnuðinn) varðandi stöðu hjá fylkismanni.
Sivilumbudman biður um frest til að svara lögfræðingum. Vísir
að vanda við að gagnrýna ákvörðunum fylkismanns.
Lögfræðingurinn telur þetta jákvætt fyrir söfnuðina.
Upplýsingar frá Consort eru óljósar og af þeim sökum hefur
Björn ekki sent þær til áfram.
Samþykkt:
-Ákveðið er að fresta frekari úthringingum hjá Consort fram á
haustið og sjá hvað setur þangað til.
Safnaðarstarfið
Upplýsingar:
-Fermingarstarfið gengur ágætlega, Lilja mun ákveða á næstu
dögum hvenær og hvert verði farið til að öll fermingarbörnin

eigi kost á helgarnámskeiði og samveru.
-Styrkurinn frá Íslandi er ekki kominn þrátt fyrir vilyrði þar um.
-Æskulýðsstarf er hafið að nýju í Stavanger.
-Kostnaður við tónlistarflutning í kirkjulegum athöfnum hefur
farið langt fram úr fjárhagsáætlun.
-Lilja óskar eftir að prestarnir og aðstoðarfólk í messum fái
upplýsingar um hvar hljóðnemar og fleiri áhöld sem þurfa noti í
messum í Nordberg kirkju sé og læri á hljóðkerfið og
kirkjuklukkurnar.
-Í síðstu messu í Nordberg kirkju urðu mistök hjá þeim í bókun
þannig að við þurftum að hafa messukaffið í litlum sal í kjallara
Samþykkt:
-Prestar og stjórn verða saman að fylgja fjárhagsáætluninni
þegar kemur að kaupum á tónlistarflutningi við athafnir.
-Elín hefur samband við Nordberg kirkju og óskar eftir
upplýsingum og leiðbeiningum.
-Ákveðið að athuga hvort þeir gefi afslátt af leigu
Nordbergkirkju af þessum sökum.
Staða á skrifstofu
Upplýsingar:
-Starfsmaður er að vinna bókhaldið til að skila til bókara.
-Framundan er að ganga frá pappírum vegna skráninga í
söfnuðinn sem sendar eru inn til að fá sóknargjöld fyrir
núverandi ár.
-Inga upplýsir um smáviðgerðir innanhúss í Ólafíustofu.
-Mikilvægt er að þeir sem vilja fá að nota Ólafíustofu panti
fyrirfram og að það sé skráð til að hafa yfirsýn.
-Rætt er um hvort ekki sé tímabært að skipta um og fá nýtt
lásakerfi og minnt er á að skrifstofa eigi alltaf að vera læst
þegar starfsmenn eru ekki til staðar.
-Inga minnir á undirbúning á skjölum og undirritun fyrir
aðalfundargögn.
-Starfsmaður óskar eftir að fá að avspassere í maí eftir aðalfund
skv. samkomulagi sem gerð var við fyrri stjórn.
-starfsmaður upplýsir um námskeið sem hún fer á 22. mars
varðandi eftirlaun.
- Starfsmaður spyr hvernig staðan sé með sáttaferlið.
Samþykkt:
-Inga og Björn fá það verkefni að kanna mismunandi læsingar og
hvað það kosti að skipta.
-Ákveðið er að verða við óskum um avspasseringu starfsmanns.
-Enn er beðið eftir skýrslu um sáttaferlið frá Biskupsstofu.
-Laga starfslýsingu starfsmanns.
Fjármál, áætlun

Upplýsingar:
-Gjaldkeri er að vinna að fjárhagsáætlun og forsendur hennar
eru 2950 meðlimir safnaðarins.
-Snorri spyr hvort ekki sé hægt að gera líkan með
fjárhagsáætlun/spá nokkur ár fram í tímann með mismunandi
forsendum. Hugmyndin mælist vel fyrir en ekki er hægt að
framkvæma hana eins og er.
Samþykkt:
Önnur mál
a) Snorri og Kristján taka upp hvernig og hverjir eru kallaðir til
stjórnarfundar vegna varamanna.
Ákveðið er að fá lögformlegt álit og taka betur fyrir á næsta
fundi.
b) Tillögur til aðalfundar þurftu að berast fyrir 1. mars en ekki
bárust neinar.
c) Muna/eignaskrá er vinnslu.
d) Athuga þyrfti með uppfærslu á viðvörunarkerfinu og kostnað
við það. Eins hvort setja ætti kóðalás á útidyrahurð.
Ákveðið að bíða átekta með það.
e) Svokölluð sátt gengur afar hægt. Upp kemur hugmynd um að
athuga hvort að arbeidstilsynet gæti komið inn í ferlið.
Björn mun athuga með arbeidstilsynet.
f) Fréttabréf safnaðarins - fræðslufulltrúi er enn að bíða eftir
gögnum til að geta lokið við það.
g) Starfsmannamál - undanþegin opinberri birtingu.
h) Björn hefur sent bréf til Oslo Plan og bygg varðandi
fyrirspurn um notkun á húsnæði og brunavörn í Ólafíustofu.
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