
Stjórnarnetfundur fundargerð 

 

Staðsetning: Netfundur 

Dagsetning: 16.03.2020 

Fundar tími: 20:00 

Fundi slitið: 21:00 

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 

Óformlegar umræður/spjall vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu vegna Covid-19 

 

Umræður 

Ungmenni frá Svíþjóð og Danmörku koma ekki á ungmennahelgina í apríl vegna smithættu. 
Ekki er búið að taka endanlega ákvörðun um þátttöku krakkanna í Noregi.  
 
Ferming íslenskra barna eru mjög fá í Noregi, aðalfermingin verður í lok júní á Íslandi, beðið 
átekta með breytingar. 
 
Starfsemi sem Margrét Ólöf er með er aflýst í Sandefjord og Kristiansand vegna covid. 
 
Ólafíustofa: Búið að senda inn öll gögn til Oslo PBE. Þarf að búa til evakueringsplan, skipta um 
útidyrahurð, tengjast brunavarnarkerfi sameignarinnar. Neyðarlýsing á að vera til staðar 
samkvæmt úttekt frá Ramboll, en verður að öllum líkindum sleppt vegna kostnaðar og óþarfs 
(II). Starfsmaður hefur beðið um tilboð í nýja útidyrahurð (sem sameign ætti að greiða (BH 
hefur samband við Jon Haavard)). Viðgerðir á hurð hefur ekki verið góð og hún dæmd sem 
ónýt. Tenging við brunavarnarkerfi verður tilkynnt Jon Haavard (BH) og að sameign ætti að 
bera kostnað að því. II leggur til að ekki verði gerðar neinar breytingar á innri hurð né annað 
fyrr en Oslo PBE krefjist þess. II skoðar tilboð í neyðarhnappa fyrir starfsfólk Ólafíustofu. 
 
Starfsmenn eiga ekki að vera einir til staðar í Ólafíustofu þegar viðtöl fara fram.  
 



Ákveðið að fyrir fram ákveðin störf við viðburði verði greidd þó þeir verði felldir niður.  
 
Aðalfund þarf líklega að gera stafrænann og finna möguleika til að geta kosið í stjórn og þess 
háttar með nafnleynd (II).  
 
Finna þarf stafrænar leiðir til þess að koma út efni til meðlima safnaðarins. 
 
Skilum á regnskap og årsmelding til fylkismanns er frestað til 15 mai. 
 
 

Samþykktir Ábyrgð Frestur Næsta verkefni 

    

    

 

Verkefnalisti Ábyrgð Frestur Staða Næsta verkefni 

Koma efni til 
safnaðarmeðlima 

allir    

Athuga leiðir til 
stafræns aðalfundar. 
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Neyðarhnappar í 
Ólafíustofu 
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