
Stjórnarfundir 2018-2019 
Dagskráryfirlit allra stjórnarfunda á starfsári núverandi stjórnar

Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi



1. Stjórnarfundur

Ólafíustofa kl. 17.00

Fundaboð fengu Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét Arnórsdóttir, Ingvar Örn 
Ingólfsson og Sigurdís Reynisdóttir. Prestur Ragnheiður Karítas Pétursdóttir mætir kl. 18.00. 
Fjarverandi er Lilja Kristín Þorsteinsdóttir og Inga Erlingsdóttir.

1. Störf aðalstjórnar 
 - Fundur mánaðarlega annan þriðjudag í hverjum mánuði, fundartími kl. 17.00/18.00
 - Fundarstaður Ólafíustofa
 - Skipurit þarf að útbúa
 - Gera lög safnaðarins, fundasköp aðalfundar og siðareglur ásamt fundagerðum aðgengilegar
 - Jónína Margrét tekur ábyrgð á Facebook

2. Fjárhagsáætlun - Mikilvægt að komast út úr hallarekstri á þessu og/eða næsta ári
 - Hvað þarf að gera til þess að svo megi verða?
 - Sóknargjöld miðast við 1079 á hvern einstaklinga/meðlim
 - Stöðva þarf sjálfsstýringu og aðlaga útgjöld einstakra verkefna að fjárhag
 
3.  Meðlimaskrá
 - Fjölgun meðlima er forgangsatriði
 - Hvað getum við gert til að vekja fólk til umhugsunar (útgáfa, logo, plaköt, fréttabréf)?
 - FAuka notkun á Facebook, taka í notkun Spond og endurbæta heimasíðu
 
4.  Framtíðarsýn - Hvert stefnum við?
 - Ingvar Örn Ingólfsson leggur fram hugmyndir að starfsreglur stjórnar

5.  Útbúa þarf starfslúysingar og koma á starfssamningum í heild sinni
 - Ragnheiður Karítas Pétursdóttir, sóknarprestur
 - Lilja Kristín Þorsteinsdóttir, prestur og fræðslufulltrúi
 - Inga Erlingsdóttir, starfskona Ólafíustofu
 - Guðrún Svansdóttir, ræstingar Ólafíustofu
 - Margrét Ólöf Magnúsdóttir, Porsgrunn (sunnudagsskóli, fermingarfræðsla ofl.)
 - Rebekka Ingibjartsdottir, Oslo (Ungdomsleder, sunnudagsskóli, aðstoð vegna fermingarfræðslu) 
 - Bryndis Gudbrandsdottir, Stavanger  (Ungdomsleder)
 - Halldór Broddi Þorsteinsson, Sandnes (Ungdomsleder)
 - Orri Freyr Ingimundarson, Stavanger (Ungdomsleder)
 - Jónína Margrét Arnórsdóttir, Oslo (kokkur mm á Konfirmasjonsleir)

6.  Á döfinni:
 - Framhaldsaðalfundur 29. maí kl. 18.30 í Ólafíustofu
 - 17. júní hátíðarhöld
 - Hópeflis- og fræðsludagur íslensku kirkjunnar í Gautaborg 1. september

Aðalstjórn

22. mai 2018

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo

Tel. 223 60 140

stjorn@kirkjan.no

www.kirkjan.no 

Org.nr. 979 706 596 

Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi



2. Stjórnarfundur

Ólafíustofa kl. 17.00

Fundarboð fengu stjórnarmeðlimir Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét Arnórs-
dóttir, Ingvar Örn Ingólfsson og Rebekka Ingibjartsdóttir. Fjarverandi er Rebekka Ingibjarts-
dóttir (vegna sumarfrís).

 1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
  - Björn Hallbeck les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar

 2. Fundargerð aðalfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
  - Rúnar les upp fundargerð aðalfundar

 3. Fjárhagsstaða safnaðarins
  - Gjaldkeri flytur okkur nýjustu tíðindi, aðgerðir og breytingar er varðar fjármál

 4.  Bílastæði safnaðarins í nágrenni Ólafíustofu
  - Tillaga um að segja upp leigu aukabílastæðis

 5.  Starfsreglur stjórnar
  - Fundarboðun, fundarritun, fastir fundadagar, greiðslur fyrir fundi, 
  - Launþegar eða verktakar eru hvattir til að skila inn tímalistum með góðum fyrirvara - sjá bókun þess efnis:

  „Frá og með 01.07.2018 mun Íslenski Söfnuðurinn ekki samþykkja greiðslur á tímalistum, kvittunum eða  
  aksturskýrslum sem eru meira en 6 vikna gamlar (42 dagar). Starfsmenn og verktakar fá tækifæri til að gera  
  upp gamla tímalista, reikninga og aksturskýrslur út 30.06.2018 en eftir það munu einungis 6 vikna og nýrri  
  reikningar vera teknir gildir.“

 6.  GDPR, notkun Call Senter og fjölgun safnaðarmeðlima
  - Nýjar reglur um persónuupplýsingar taka gildi 1. júlí
  - Gangsetja þarf Call Senter / Consort og hefja söfnun “nýrra” meðlima

 7.  Ný aðfluttir Íslendingar til Noregs
  - Hér þurfum við að setja í gang einhverja vinnu til að tryggja að við séum ekki að tapa meðlimum  
  - Tala við Axel Árnason Bjarðvík varðandi meðlimaskrá enda eru nýfluttir til Noregs á skrá hjá Axel

 8.  Skipurit og nýr prófíll fyrir söfnuðinn
  - Formaður leggur til að vinna hefjist við að setja upp nýtt skipurit og skerpa á hlutverkum
  - Skrifa þarf nýja stefnu fyrir söfnuðuinn með það að markmiði að hressa upp á ímyndina
  - Oft heyrist að við séum ekki söfnuður fyrir allan Noreg heldur Osló
 
 9.  Dagskrá fram til næstu áramóta - Messur og aðrar uppákomur
  - Sjá fylgiskjal og tillögur að messudögum frá sóknarpresti.
  - Hvar getum við sparað?
  - Hversu langt eigum við að teygja okkur með messuhald þegar fjárhagsstaðan er ekki réttum megin við núllið?

 10.  Starfsmannamál - Trúnaðarmál
  - Tillaga lögð fram vegna skipulagsbreytinga er varðar starfsfólk
  - Formaður tekur við stjórn og vinnur á skrifstofu í 50% starfshlutfalli 
 

 11.  Á döfinni:
  - 17. júní hátíðarhöld
  - Helgarnámskeið í kjölfar Hópeflis- og fræðsludags íslensku kirkjunnar í Gautaborg 1. september

Aðalstjórn

12. júní 2018

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo

Tel. 223 60 140

stjorn@kirkjan.no

www.kirkjan.no 

Org.nr. 979 706 596 

Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi



Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi

3. Stjórnarfundur 

Ólafíustofa kl. 19.30

Fundarboð til stjórnarmeðlima Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét Arnórsdóttir, 
Ingvar Örn Ingólfsson og Rebekka Ingibjartsdóttir. Sr. Ragnheiður Karítas Pétursdóttir er í 
sumarfríi.

 1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
  - Björn Hallbeck les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar

 2. Fjárhagsstaða safnaðarins
  - Gjaldkeri flytur okkur nýjustu tíðindi, aðgerðir og breytingar er varðar fjármál

 3.  Fjölgun safnaðarmeðlima - Forgangsatriði fram til áramóta
  - Notkun á Call Senter / Consort og/eða heimavinna, notkun á netfangi skraning@krikjan.no
  - Töluverður fjöldi skráninga fyrirfinnst í farsíma safnaðarins en hefur ekki verið skráður inn

 4.  Starfsmannamál
  - Prestur permitteraður í 50% starfshlutfall
  - Formaður setur upp starfsáætlun og kynnir sóknarpresti á fundi m.t.t.  forgangsröðun verkefna

 6.  Messur haustið 2018
  - Dagskrá haustsins kynnt og fjárhagsáætlun

 6.  Fermingar 2019 og fermingafræðsla
  - Dagskrá fræðslunnar kynnt ásamt fjárhagsáætlun
  - Fræðslan er færð frá laugardegi til sunnudags og lýkur ávallt á guðsþjónustu

 8.  Samningar við kóra og organista
  - Endurskoðun samninga við íslensku kórana í Noregi 
  - Tillaga um að færa framkvæmd messukaffis og starf meðhjálpara vegna messuhalds inn í slíkan samning
  - Samningur við organista kynntur
 
 9.  Aðgangur að Ólafíustofu, bílastæðakjalla í Pilestredet Park 20
  - Söfnuðurinn hefur í notkun hina ýmsu kóða vegna öryggiskerfisins í Ólafíustofu. Útlistað er nákvæmlega hver  
   hefur hvern tiltekin kóða
  - Í sama skjali er útlistað hverjir hafa lykla að Ólafíustofu
  - Aðgangur að bílakjallara er stjórnað með appi.

 10. Starfsmannamál - skipulagsbreytingar - Verkbeiðnir
  - Tillaga að skipulagsbreytingum er varðar störf og gjaldtöku fyrir hin ýmsu prestverk
  - Tillaga um notkun á verkbeiðnum svo starfið sé ávallt í samræmi við fjárhagsáætlun

10.  Fyrirspurn frá fyrrverandi gjaldkera - Trúnaðarmál

11.  Á döfinni:
  - Helgarnámskeið í kjölfar Hópeflis- og fræðsludags íslensku kirkjunnar í Gautaborg 1. september
  - Innköllun varmeðlima á stjórnarfund í september.

Aðalstjórn

21. ágúst 2018

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo

Tel. 223 60 140

stjorn@kirkjan.no

www.kirkjan.no 

Org.nr. 979 706 596 



Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi

4. Stjórnarfundur 

Ólafíustofa kl. 18.00

Fundarboð til stjórnarmeðlima Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét Arnórsdóttir, 
Ingvar Örn Ingólfsson og Rebekka Ingibjartsdóttir. Fjarverandi er Ingvar Örn (veikindi) og 
Björn (bíllinn stoppaði á leið til Osló). 

 1.  Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
   - Rúnar Sigríksson les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar í fjarveru Björns

 2.  Fjárhagsstaða safnaðarins - Frestað til næsta fundar

 3.   Fjölgun safnaðarmeðlima - Almannatengslafyrirækið Consort sett í gang

 4.   Starfsmannamál - Trúnaðarmál
   - Tengiliðir safnaðarins og uppfærsla á heimasíðu

5.    Kynningarfundur um stefnumál og starfsemi haustsins 22. september í Ólafíustofu
   - Stjórn, varastjórn, sóknarprestur og annað starfsfólk safnaðarins
   - Nýr prófíll lagður fram og kynntur
  
 6.   Messur haustið 2018
   - Dagskrá og fjárhagsáætlun tengd messuhaldi
   - Vantar tillögur að dagskrá fyrir Ólafíuhátíð og aðventumessu í Majorstuen kirkju

 7.   Dagskrá fermingafræðslu að hausti og vetrarmisseri
   - Dagskrá og fjárhagsáætlun tengd fermingafræðslu
   - Hvernig kemur prestur að þessum málaflokki og helstu útfærslur
 
 8.   Aðgerðir til að lækka upphitunarkostnað Ólafíustofu
   - Tilboð liggur fyrir að stýrikerfi vegna fjarvarma í Ólafíustofu sem má stýra í gegnum app
  
 9.   Fréttabréf
   - Formaður kynnir innihald og nýtt form

10.   Á döfinni:
   - Fyrsti fundur 60+ fimmtudaginn 13. september í Ólafíustofu
   - Fyrsti fundur fermingarbarna 2019 6. október í Ólafíustofu
   - Fjölskyldumessa 7. október kl. 14.00 í Nordbergkirkju

Aðalstjórn

11. september 2018

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo

Tel. 223 60 140

stjorn@kirkjan.no

www.kirkjan.no 

Org.nr. 979 706 596 



Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi

5. Stjórnarfundur 

Ólafíustofa 16. október kl. 17.00

Fundarboð til stjórnarmeðlima n.t.t. Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét Arnórs-
dóttir, Ingvar Örn Ingólfsson, Rebekka Ingibjartsdóttir og sr. Ragnheiður Karítas Pétursdóttir. 

 1.  Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
   - Ritari les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar

 2.  Fjárhagsstaða safnaðarins
   - Gjaldkeri flytur okkur nýjustu tíðindi, aðgerðir og breytingar er varðar fjármál

 3.   Ólafíuhátíð
   - Farið verður lauslega yfir dagskrá hátíðarinnar
   - Hvað ber að hafa í huga?

 4.   Aðventuhátíð
   - Farið lauslega yfir tillögu að dagskrá hátíðarinnar
   - Boða þarf til fundar með öllum þeim sem koma að dagskrárliðum

 5.   Starsmannamál - Trúnaðarmál   
    
 6.   Nýtt og fjarstýrt hitakerfi hefur verið sett upp í Ólafíustofu
   - Lausleg kynning á virkni og stýringu kerfisins í gegnum snjallsíma og app
   - Ávinningur er betri stjórn á hita og kostnaði þegar horft er til eins árs

 7.   Á döfinni á Óslósvæðinu:
   - Annar fundur 60+ fimmtudaginn 11. október í Ólafíustofu
   - Annar fundur fermingarbarna 2019 sunnudaginn 21. október í Ólafíustofu
   - Ólafíuhátíðin 22. október kl. 19.00 í Ólafíustofu
   - Allraheilagamessa 04. nóvember í Nordberg kirkju kl. 14.00

Aðalstjórn

9. október 2018

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo

Tel. 223 60 140

stjorn@kirkjan.no

www.kirkjan.no 

Org.nr. 979 706 596 



Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi

6. Stjórnarfundur 

Ólafíustofa 20. nóvember kl. 17.00

Fundarboð til stjórnarmeðlima n.t.t. Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét Arnórs-
dóttir, Ingvar Örn Ingólfsson og Rebekka Ingibjartsdóttir.  Ingvar, Jónína margrét og Björn hafa 
boðað forföll.

 1.  Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
   - Formaður les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar

 2.  Fjárhagsstaða safnaðarins - Frestað til næsta fundar

 3.  Þrif á Ólafíustofu
   -Illa þrifið og hreinlega spurning hvort nokkuð sé þrifið yfirhöfuð?
   -Formaður leggur fram tillögu til að bæta úr þessu ófremdarástandi

 4.   Aðventuhátíð safnaðarins í Majorstuen kirkju
   - Þátttakendur hátíðarinnar kynntir
   - Inga Harðardóttir, guðfræðingur, verður staðgengill prests

 5.   Aðrar hátíðarguðsþjónustur í desember
   - Allar guðsþjónusturnar hafa verið mannaðar með íslenskum afleysingaprestum

 6.   Ólafíusjóður
   - Tillaga um að skilja sjóðinn frá bókhaldi og fjárhaga safnaðarins og stofna sér rekstrareiningu
   - Reikningur sjóðsins og meðferð fjármuna þarf að vera í höndum stjórnar sjóðsins
   - Svör vegna fyrirspurna um fjölda funda og fleira tengt sjóðnum, umsóknum og eðli umsókna

 7.   Kynning á niðurstöðu Sivilombudsmannens
   - Niðurstaða Sivilombudsmannens liggur fyrir og er söfnuðinum hagstæð
   - Hver er afstaða Sivilombudsmannens til þessara stjórnvaldsaðgerða?
   - Hvað þýðingu hefur þessi afstaða á rekstrarhorfur safnaðarins?
   - Hvaða þýðingu hefur þessi afstaða á skráningarmál safnaðarmeðlima?
   - Hugsanleg viðbrögð Fylkismannsins við þessari niðurstöðu?
   - Ráðuneytið óskar eftir lengri fresti til að svara niðurskurði Sivilombudsmannsins
   - Fundur ákveðinn með sænsku og finnsku kirkjunni

 8.   Setja í gang ráðningarferli nýs prests
   - Búið er að hafa samband við Biskupsstofu varðandi birtingu starfsauglýsingar
   - Tillaga um að ráðningaferlið taki 3-4 mánuði og nýr sóknarprestur verði kynntur á aðalfundi 2019
   - Formaður skrifar og hannar atvinnuauglýsingu

 9.  Kynning á afrakstri vinnu Consort vegna söfnunar meðlima
   - Kynning á vinnuferli og viðtalslista ásamt fyrstu niðurstöðum
   - Er þörf á frekari þjónustu Consort í ljósi niðurstöðu afstöðu Sivilombudsmannens?
 
10.   Á döfinni á Óslósvæðinu:
  -  Fjórði fundur 60+ fimmtudaginn 13. desember í Ólafíustofu
  -  Þriðji fundur fermingarbarna 2019 sunnudaginn 02. desember í Ólafíustofu
  - 6 hátíðarguðsþjónsutur í desember “vítt og breitt um landið”

Aðalstjórn

20. nóvember 2018

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo

Tel. 223 60 140

stjorn@kirkjan.no

www.kirkjan.no 

Org.nr. 979 706 596 



Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi

7. Stjórnarfundur 

Ólafíustofa 11. desember kl. 17.00

Fundarboð til stjórnarmeðlima n.t.t. Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét 
Arnórsdóttir, Ingvar Örn Ingólfsson og Rebekka Ingibjartsdóttir.  Rebekka og Björn hafa boðað 
forföll.

 1.  Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
   - Varaformaður les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar

 2.  Fjárhagsstaða safnaðarins
   - Gjaldkeri flytur okkur nýjustu tíðindi, aðgerðir og breytingar er varðar fjármál

 3.   Framkvæmd Aðventuhátíðar og fyrstu guðsþjónustu aðventu
   - Mikil ánægja á báðum stöðum þ.e. í Ósló og Stavanger

 4.   Hátíðarguðsþjónustur í desember
   - Allt er tilbúið

 5.   Guðsþjónustur 2019 og fram veginn
   - Formaður leggur fram tillögu að struktur fyrir næstu ár

 6.  Starfsmannamál - Trúnaðarmál
   - Samningur vegna staðgengils prests (Þórey Guðmundsdóttir) liggur fyrir og kynntur

 7.   Ráðning nýs sóknarprests
   - Atvinnuauglýsing hefur verið send á biskupsstofu.
   - Ráðningarferli taki allt að þremur mánuðum.
   - Klárum ráðningu í apríl og kynnum nýjan prest á aðalfundi 2019
   
 8.  Fjárhagsáætlun 2019 er í mótun
   - Vinna er hafin við að setja upp nýja fjárhagsáætlun fyrir komandi ár
   - Tillaga um að boða til fundar í þriðju viku janúar og kynna fjárhagsáætlun og starfssemi ársins
 
9.    Á döfinni:
   - Fjórði fundur 60+ fimmtudaginn 13. desember í Ólafíustofu
   - Hátíðarmessur í Bergen, Kristiansand og Þrándheimi
   - Hátíðarmessa í Nordberg 2 dag jóla
   - Jólaball og jólasveinar ala Ómar Diðriksson

Aðalstjórn

11. desember 2018

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo

Tel. 223 60 140

stjorn@kirkjan.no

www.kirkjan.no 

Org.nr. 979 706 596 



Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi

8. Stjórnarfundur 

Ólafíustofa kl. 17.00

Fundarboð til stjórnarmeðlima n.t.t. Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét Arnórs-
dóttir, Ingvar Örn Ingólfsson og Rebekka Ingibjartsdóttir.

 1.  Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
   - Varaformaður les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar

 2.  Fjárhagsstaða safnaðarins
   - Gjaldkeri flytur okkur nýjustu tíðindi, aðgerðir og breytingar er varðar fjármál

 3.   Dagskrá 2019
   - Tillaga að atburðum og athöfnum ársins lögð fram af formanni

 4.   Aðalfundur
   - Dagsetning aðalfundar ákveðin 5. maí 2019
   - Huga þarf að störfum kjörnefndar, skoða , auglýsingar, fundarstjóri og fundarritari

 5.   Fjárhagsáætlun
   - Þörf er á að skilgreina starfssemi einstakra deilda og kostnaðargreina svo tryggja megi aukið gagnsæji og  
   meiri festu í meðferð fjármuna

 6.   Ólafíusjóður sem sjálfsstæð eining
   - Undirbúa þarf aðskilnað sjóðsins við bókhald safnaðarins
   - Mikilvægt að kalla til fundar stjórn sjóðsins og leita eftir þeirra hugmyndum

 7.  Starfsmannamál - Trúnaðarmál   

 8.   Ráðning nýs prests
   - Auglýsing liggur úti á vef Þjóðkirkjunnar með umsóknarfrest til 21. janúar
   - Ráðningarferli taki allt að þremur mánuðum / Stefnum á ráðningu nýs prests fyrir aðalfund
   - Formaður leitar eftir tillögum að innihaldi starfssamnings
   
 9.  Opinn fundur 22. janúar kl. 19.00
   - Boðað hefur verið til fundar í þriðju viku janúar þar sem dagskrá og stefnu ársins er kynnt fundargestum

10.   Samstarf við Íslendingafélögin
   - Tillaga að samstarfssamning lögð fram
   - Koma þarf af í gang virkum einingum á a.m.k. 9-12 stöðum í Noregi 

11.   Ný heimasíða
   - Ný heimasíða verður sett út eins fljótt og hægt er og fyrir september 2019
   - Notkun á WordPress er ódýrust og tæknilega góð
 
 12.   Á döfinni:
   - Fimmti fundur 60+ fimmtudaginn 10. janúar í Ólafíustofu
   - Opinn fundur 22. janúar

Aðalstjórn

8. janúar 2019

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo

Tel. 223 60 140

stjorn@kirkjan.no

www.kirkjan.no 

Org.nr. 979 706 596  



Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi

9. Stjórnarfundur 

Ólafíustofa kl. 17.00

Fundarboð til stjórnarmeðlima n.t.t. Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét Arnórs-
dóttir, Ingvar Örn Ingólfsson og Rebekka Ingibjartsdóttir. Stjórn Ólafíusjóðs mætir kl. 18.30. 

 1.  Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
   - Ritari les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar

 2.  Fjárhagsstaða safnaðarins
   - Gjaldkeri flytur okkur nýjustu tíðindi, aðgerðir og breytingar er varðar fjármál

 3.   Rekstrarreikningur og efnhagsreikningur 2018
   - Gjaldkeri kallar eftir öllum slíkum gögnum frá bókhaldara
   - Formaður mun áframsenda til löggilts endurskoðanda, Nye Glommen AS, þegar þessi gögn berast
 
 4.   Ráðning nýs prests
   - Ingu Harðardóttir fékk góð viðbrögð kirkjugesta eða 97%

 5.   Aðalfundur 5. maí
   - Auglýsing fyrir aðalfund var lögð út eins og reglur segja til um

 6.   Ólafíusjóður sem sjálfsstæð eining ásamt stjórn Ólafíujóðs
   - Kynna og ræða hugmyndir að framtíðarskipulagi sjóðsins
   - Þessi breyting verður kynnt sérstaklega á aðalfundi 2019 undir dagskrárliðnum; Tillögur

 7.  Mál til kynningar og umræðu
   - Samstarf og starfssamningur við Íslendingafélögin í Noregi
   - Tillögur um breytingar á innra skipulagi Ólafíustofu
   - Meðlimatal og skil til Fylkismanns áður en frestur rennur út 1. mars 2019
   - Tilboð Sivilombudsmannens um gjafasókn
 
 8.   Á döfinni:
   - Fimmti fundur 60+ fimmtudaginn 14. febrúar í Ólafíustofu
   - Fundur fermingarbarna 3. mars
   - Samnorræn messa 10. mars í Margarethe kirkjunni (sænsku kirkjunni)
   - Leggja drög að nýrri heimasíðu
   - Leggja út viðburði á Facebook

 9.   Önnur mál
   - Hvernig gekk TTT?
 

Aðalstjórn

12. febrúar 2019

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo

Tel. 223 60 140

stjorn@kirkjan.no

www.kirkjan.no 

Org.nr. 979 706 596 
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Íslenski söfnuðurinn 
í Noregi

10. Stjórnarfundur 

Ólafíustofa kl. 17.30

Fundarboð til stjórnarmeðlima n.t.t. Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét 
Arnórsdóttir, Ingvar Örn Ingólfsson og Rebekka Ingibjartsdóttir. 

 1.  Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
   - Ritari les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar

 2.  Fjárhagsstaða safnaðarins
   - Gjaldkeri flytur okkur nýjustu tíðindi

 3.   Fundur með sendiherrum og norrænu söfnuðunum
   - Formaður fer yfir niðurstöðu funda dagana 25.02 og 11.03
 
 4.   Ráðning nýs prests
   - Uppkast að starfstilboði lagt fram til kynningar

 5.   Aðalfundur 5. maí
   - Engar tillögur hafa borist fyrir utan tillögur stjórnar
   - Formaður leggur fram tillögur um fundarstjóra og fundarritara
   - Tala við Þór Garðarsson og Steinunn Þórðardóttir til að taka að sér stærstu hlutverkin á aðalfundi

 6.   Bréf frá Plan- og bygningsetaten
   - Oslo kommúna gerir athugasemdir vegna vöntunar á loftræstingu á skrifstofu prests
   - Formaður leiðir málið til lykta í samstarfi við kommúnuna

 7.   Fermingarhelgi í Íslendingahúsinu í Norefjell 12. - 14. apríl 2019
   - Uppkast að dagskrá og er í vinnslu og verður sent í tölvupósti til umfjöllunar
   - Tveir foreldrar munu vera til staðar ásamt tveimur fulltrúum stjórnar, ungliðum og sr. Lenu Rós  
 
 8.   Á döfinni:
   - Sjötti fundur 60+ fimmtudaginn 14. mars í Ólafíustofu
   - Fundur fermingarbarna 7. apríl
   - Fermingarhelgi Norefjell 12. - 14. apríl
   - Skráning ferminga 2020 er kominn á netið

 9.   Önnur mál
   - Tillaga gjaldkera að skipta út bókhaldara og færa verkefnið til Aketo AS fra GS Økonomi
   - Almennar samþykktir vegna launagreiðslna teknar upp

 

Aðalstjórn

12. mars 2019

Íslenski söfnuðurinn í Noregi

Pilestredet Park 20

0176 Oslo
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11. Stjórnarfundur 

Ólafíustofa kl. 17.30

Fundarboð til stjórnarmeðlima n.t.t. Rúnar Sigríksson, Björn Hallbeck, Jónína Margrét 
Arnórsdóttir, Ingvar Örn Ingólfsson og Rebekka Ingibjartsdóttir. Björn Hallbeck hefur boðað 
forföll.

 1.  Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesinn og borinn upp til samþykkis
   - Varaformaður les upp fundargerð síðasta stjórnarfundar

 2.  Fjárhagsstaða safnaðarins
   - Gjaldkeri flytur okkur nýjustu tíðindi

 3.   Ráðning nýs prests
   - Starfssamningur lagður fram af formanni
   - Starfssamningur er sambærilegur á við laun presta starfandi á Íslandi og skilar nýráðnum presti sömu   
     upphæð í launaumslagið og íslenskur prestur fær í sambærilegri stöðu.

 4.   Bréf frá Plan- og bygningsetaten
   - Arkitektin Gunnar Kind var fenginn til að taka út loftræstimál í Ólafíustofu og mun koma með tillögur að  
   framkvæmdaaðila til að bæta úr athugasemdum og þörfinni á endanlegri lausn þessara mála
   - Við áætlum að fá þessa framkvæmd kláraða fyrir sumarið og áður en nýr prestur kemur til starfa
   - Að lokinni framkvæmd verður Ólafíustofa máluð á ný 

 5.   Aðalfundur 5. maí
   - Sjá tillögur frá formanni
   - Steinunn Þórðardóttir tekur að sér fundarstjórn en ekki hefur enn fengist fundarritari

 6.   Á döfinni:
   - Sjöundi  fundur 60+ fimmtudaginn 9. apríl í Ólafíustofu
   - Guðsþjónusta og aðalfundur í Nordberg kirkju kl. 14.00 5. maí 2019
   - Lokafundur fermingarbarna 12. maí
   - Fermingrbörn 2020 er boðin velkominn á lokafund fermingarbarna 2019

Aðalstjórn

23. apríl 2019

Íslenski söfnuðurinn í Noregi
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0176 Oslo
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