
Stjórnarnetfundur fundargerð 

 

Staðsetning: Netfundur 

Dagsetning: 18.02.2020 

Fundar tími: 17:00 

Fundi slitið: 19:15 

Til staðar: Formaður – Jónína (JMA), Vara formaður – Katla (KS), Gjaldkeri – Ingvar 
(II), Ritari – Björn (BH) og Með stjórnandi – Rebekka (RI). Voru til staðar 
allan fundinn. 
 

Dagskrá 

1. Fundargerð siðasta fundar borin upp til samþykktar – Björn 
2. Fundargerð frá Samstarfshelgi Íslensku safnaðanna í Skandinavíu  
3. Fjárhagsstaða - Ingvar  
4. Prestbústaður og viðhald – Jónína 
5. Bílakaup og framleiga – Ingvar  
6. Bílahleðslustöð í PP20 og í GB197 - Ingvar  
7. Staða á samningum við Íslendingafélög og kórana - Katla og Ingvar  
8. Undirbúningur fyrir aðalfund - laganefnd og kjörnefnd - Jónína  
9. Meðlimaskrá, forritari og Consort – Ingvar  
10. Staða á heimasíðu - Ingvar  
11. Staða vegna Ólafíustofu - Björn  
12. Tölvukaup fyrir formann og spjaldtalva fyrir prest – Ingvar  
13. Hópur eldri borgara Vestfold og Telemark.  
14. Vinnudagur stjórnar - Jónína  

 

Umræður 

1. Fundargerð síðasta netfundar frestað. 
2. Punktar frá samstarfshelgi yfirfarin og samþykktir færðar inn í þetta skjal. 
3. Fjárhagsstaða safnaðarins í lagi. Búið að gera upp reikning hjá Pareto. Húsnæðislán niðurgreitt 

með 700.000 í byrjun febrúar. Ársuppgjör er hjá endurskoðanda. Lokauppgjör við LKT tekið fyrir 



og á að klára sem fyrst. Engar afskriftir hafa verið gerðar undanfarin ár. Barna og unglingastarf 
eru undir í fjárhagsáætluninni en stjórn og fermingarfræðsla eru yfir. 

4. Útiveggur við bílskúr í slæmu standi (roti). Mögulega tryggingarmál. Golli AS sendir  tilboð í 
viðgerð vegna raka og einangrun á útivegg við bílskúr.  

5. Í samræmi við fyrrum fundi stjórnar þá hefur verið gengið frá bílakaupum þar sem söfnuðurinn 
hefur keypt Nissan Leaf bifreið sem prestur mun leiga af söfnuðinum. Kaupverð var 298.000 og 
svo voru keypt dekk fyrir 24.000. Leiguverð með tryggingu er um 4.790 en endanleg upphæð á 
eftir að koma frá Jørn (löggildur bókari safnaðarins) en hann sér um að búa til 
samninginn. Möguleiki að IH kaupi bílinn af söfnuðinum í sumar. 

6. Bílahleðslustöð í PP20 hefur verið sett upp og mun einnig koma í stæði GB197 (II er búinn að 
kaupa hleðslustöð og rafvirki mun tengja á næstu dögum). 

7. Samningar: Ekki hefur verið skrifað undir neina samninga við Íslendingafélögin ennþá. Frumrit 
samninga verður sent til stjórnarmeðlima og farið yfir áður en sent verður út til þeirra. Kórar 
sem hafa skrifað undir samninga eru Laffí, Ískórinn og Kór Kjartans. Sönghópurinn í Bergen hefur 
ekki skrifað undir ennþá. 

8. Undirbúningur fyrir aðalfund: Auglýsa tímanlega, allt þarf að vera tilbúið í byrjun apríl. Stjórn 
mun leggja til að L&M verði lögð niður og Freydís verði ráðin í hlutastarf sem menningarfulltrúi.  
Þór Garðar og BH tilbúnir, vantar Rósu í hópinn. Þór telur verkið ekki vera umfangsmikið né ætti 
það að taka langan tíma. 

9. Meðlimaskrá, forritari og Consort: Consort hefur byrjað að hringja út og fengið 69 já í dag. II mun  
persónulega fara með og skila meðlimaskrá til Fylkesmannen þann 26.02.2020 á rafrænu formi. 
II og Axel vinna saman að útfærslu að forriti sem heldur utan um meðlimi safnaðarins. Tilboð í 
verkið koma eftir nokkrar vikur og getur kostað 150.000-200.000.  

10. Staða á heimasíðunnar stendur í stað vegna anna og því þurfa aðrir að taka yfir. 
11. Staða vegna Ólafíustofu. BH hefur haft samband við Knut Lystad sem ætlar að senda lista yfir 

það sem þarf að gera. Eftir lagfæringar þarf að senda myndir tilbaka til þess að verkið fái vottun. 
Þarf líklega samþykki húsnefndar til að snúa neyðarhurð við.  

12. Tölvukaup fyrir formann og spjaldtölvu (með sim kort) fyrir prest þarf að kaupa.  
13. Hópur eldri borgara Vestfold og Telemark óskar eftir að fá styrk til ýmissa verkefna eins og gert 

hefur verið í Osló. 
14. Vinnudagur stjórnar 7 mars kl 09.00 í Ólafíustofu. Workshop, unglingabúðir, sumarbúðir, 

æskulýðsmót á Íslandi og 60+, heimasíða. Dagskrá kemur síðar. Kvöldmatur með mökum um 
kvöldið. Vænst eftir góðri mætingu á samnorrænni messu á sunnudeginum. 

15. Önnur mál.  
Hleðslustöð fyrir hjól í hjólageymslu verður sett upp og er í höndum húsfélagsins.  
RI tekur pásu frá stjórninni eftir aðalfund og kjósa þarf nýjan í stjórn. Það mun líklega að kjósa 
fjóra nýja varamenn.  
Knattholmen (fyrir 40 krakka og 7 leiðbeinendur) athugað sem sumarbúðir. Söfnuðurinn 
niðurgreiðir hluta kostnaðar. Nánar tekið fyrir á vinnudegi stjórnar. 
Tölvupósti frá fréttaritara RÚV svarað varðandi stefnu safnaðanna á barne- og 
familiedepartementet.  

 
 

Samþykktir Ábyrgð Frestur Næsta verkefni 



Lokauppgjör við LKT II Sem fyrst  

Golli AS fær að leggja inn 
tilboð í verk í Prestbústað 

II Sem fyrst  

Hafa samband við 
tryggingarfélag vegna 
skemda í prestbústað 

II Sem fyrst  

Bílahleðslustöð í stæði 
GP197 

II   

Setja upp hleðslustöð 
ífyrir hjól í hjólageymslu í 
PP20 

II Sem fyrst  

Söfnuðurinn greiðir fyrir 
ungliða til Gautaborgar, 

Allir   

Innkaup á tölvu fyrir 
formann 

II Sem fyrst  

Bannað að vera með 
”energidrykk” í 
fermingarbúðum 

Allir   

SE og DK unglingar verða 
með á unglingabúðum 

   

Styrkur frá jöfnunarsjóði 
verður notaður í 
samráðsfundi og annað 
samstarf með DK og SE 

Allir   

RI fær nýtt tölvupóstfang 
vegna verkefna sinna hjá 
söfnuðinum 

II   

Leita eftir tilboði í nýtt 
forrit sem heldur utan um 
meðlimi safnaðarins. 

II   

Styrkur til Sandefjord að 
setja í gang 60 plús 

II   

Sumarbúðir í Knattholmen 
(Sandefjord)  

RI Sem fyrst  

 



Verkefnalisti Ábyrgð Frestur Staða Næsta verkefni 

Athuga afskriftir hjá 
söfnuðinum 

II Sem fyrst   

Tryggingarmál vegna 
prestbústaðar 

II Sem fyrst   

Hafa samband við 
pípara varðandi ofna í 
prestbústað 

BH Sem fyrst   

Senda út og fá 
undirskrift á samninga 
til Íslendingafélaga 

KS Sem fyrst   

Fá samning frá 
Sönghópnum í Bergen 

JMA Sem fyrst   

Hafa samband við Rósu 
vegna laganefndar 

JMA Sem fyrst   

Fá nýja forritara fyrir 
heimasíðuna 

II Sem fyrst   

Hafa samband við 
húsnefnd vegna 
neyðarhurðar 

BH Sem fyrst   

Undirbúa fyrir 
vinnufund 

II og 
JMA 

   

 

 


