
Stjórnarfundur fundargerð 12.6.2019 

 

Staðsetnin
g: 

Ólafíustofa, Pilestredet park 20, 0176 Oslo 

Dagsetning
: 

12.06.2019 

Fundar 
tími: 

19:30 

Fundi 
slitið: 

21:30 

Til staðar: Formaður – Rúnar (RS), Vara formaður – Jónína (JMA), Gjaldkeri – Ingvar (IOI), 
Ritari – Björn (BH) og meðstjórnandi Rebekka (RI). Voru til staðar allan fundinn, 
nema Rúnar sem yfirgaf fundinn um 21:15 
Sóknarprestur – Sr. Inga (IH) var með til klukkan 20:10 er dagskráliður 2 hófst og 
kom aftur til fundar að liðnum liðnum. 

Dagskrá 

 

1 Sr Inga: Eigin dagskrá og árshjólið 
2 Starfsmannamál. 
3 Innsetningamessa 
4 Fjárhagsmál 
5 Nýr starfsmaður Ólafíustofu 
6 Önnur mál 

 

Umræður 

1. Sr. Inga fer yfir kirkjudagskrá ársins, með fermingarfræðslu, messur, sumarbúðir, 
svíþjóðarferð, 60 plús, sunnudagaskólar (RS og RI fylla í eyðurnar þar sem vantar 
upplýsingar eða skýringar). Ekki för á landsmót í haust. RS og II mæla með því að ekki 
setja of þétta dagskrá. Allir fundarmeðlimir skrifa undir samþykkt "samkomulag um 
aðgang fjármagns” áður en Inga yfirgefur fund kl 20:10. 

 



2. Starfsmannamál. Bréf frá ACETO lesið upp. Rúnar undirritar skuldabréf. Starfsreglur 
stjórnar frá 06.06.2019 lesið upp. Allir stjórnarmenn skrifuðu undir uppfærðar 
starfsreglur. Framhald þessa máls er trúnaðarmál stjórnarinnar. 

 

3. Innsetningarmessa: Ósk um að fá Helgu Soffíu með embættisbréf, fá presta til að votta 
og koma kirkjubók í hendur nýs sóknarprests.  

 

4. Til eru um það bil 202.000 kr á rekstrarreikningi. Sjá eigið skjal (IOI). 

 

5. Auglýsa þarf sem fyrst eftir nýjum starfsmanni skrifstofu og nota þá nota 
samfélagsmiðla svo sem facebook. Hugmynd að atvinnuauglýsingu lesin upp (IOI).  

 

6. IOI fer í gegnum notkun á PowerOfficeGo. Rætt var um að semja nýjann samning við 
Ískórinn, og Gróa hefur ekki viljað koma til fundar né hefur hún svarað nýjum samningi 
(RS). Hún er búin að segja upp kórstjórn frá og með haustinu. Setja upp drög að 
samningi við alla kóra í dagskrá fyrir stjórnarfund í ágúst. Ískórinn vill hætta með 
kaffið eftir messur. Kaupa skal gjöf fyrir sendiherra (Ómar kemur til greina að sjá um 
það), einföld gjöf og viðurkenningarskjal sem RS ætlar að sjá um. (Rúnar yfirgefur 
fundinn kl 21.15).  
 

Samþykktir Ábyrgð Frestur Næsta verkefni 

Ekkert landsmót í ár Stjórnin   

    

 

Verkefnalisti Ábyrgð Frestur Staða Næsta verkefni 

Nýjir samningar við 
kórana 

Stjórnin Eftir 
sumarfrí 

  

Viðurkenningarskjal RS Sem fyrst   

Atvinnuauglýsingu IOI Sem fyrst   

 


