
Extra stjórnarfundur 23.mars 2020 vegna kóróna veirunnar  

og annarra aðkallandi mála. 

 

Staðsetning:  Netfundur Teams 

Dagsetning: 23.03.2020 

Fundartími:  20.00 

Fundi slitið: 21.50 

 

Til staðar:  Formaður – Jónína, Vara formaður – Katla, Gjaldkeri – Ingvar , Ritari – Björn, 

Meðstjórnandi - Rebekka, Starfsmaður- Berglind  og Sóknarprestur – Sr. Inga. 

Voru til staðar allan fundinn.  

Menningafrulltrúi - Freydís var til staðar til kl. 21. 

 

 

Dagskrá / Umræðuefni 

1. Aðgerðir okkar vegna kóróna - Allir starfsmenn eru með. 

1. Sjá seinasta email frá Ingu og svo svar II og Jónínu (II skal áframsenda á alla ), 

varðandi frestun á fermingarhelgi í Svíþjóð og öðrum viðburðum. 

2. Réttast að við fókusum núna fram að og með aðalfundi til að byrja með en 

ræðum þó hluti eins og fermingar og aðra hluti sem þarf að skipuleggja með 

lengri fyrirvara. 

2. Heimasíðan - Allir starfsmenn eru með. 

3. Ábyrgðar aðili húseigna, Ingvar og Jónína, tillaga um að Björn verði nefndur sérstaklega 

sem ábyrgðar aðili húseigna fyrir hönd stjórnar. - Stjórn og Berglind sem ritari 

4. Aðalfundur - Stjórn og Berglind sem ritari 

1. Sent sér á stjórnarmenn um helgina. 

 

 



1. Aðgerðir okkar vegna kóróna 

1.Hvað gerum við með fermingar, fermingarbúðir og ungmennabúðir? 

Fresta eða aflýsa ungmennabúðum. 

Inga og Ágúst, prestur í Svíþjóð eru búin að ræða saman og eru með tillögu um að fresta 

fermingarferðinni, sem átti að vera 8-10 maí til 21-23 ágúst. 

Einfaldara hjá okkur að fresta, höfum verið frjáls með það að það sé hægt að klára 

fermingarfræðsluna eftir fermingu ( vegna þess að þau eru að fermast á mismunandi tímum) 

Okkar börn eiga bara eftir eina messu og þessa helgi (fermingarferðina). 

Þau verða þá að skuldbinda sig til að mæta á helgina.  

 

Fermingabörn fyrir 2021 fara í ferð í október. 

 

Getum haldið ennþá inni 28.júní á Íslandi eins og er með fyrirvara um það hvernig ástandið 

þróast, en spurning að bjóða upp á annan valmöguleika.  

Fyrsta helgin í september ( 6.sept.) nefnd sem tillaga fyrir fermingu í Noregi, erum með 

skipulagða messu þann dag. 

Gera könnun meðal fermingaforeldra varðandi dagsetningar, Inga sendir tölvupóst. 

 

Bréf til fermingabarna 2021, eigum við að geyma það.  

Hafa opna fermingarskráninguna og það sé hægt að velja fermingarár í forminu. 

Ingvar sækir út lista um börn fædd 2006 og 2007 til að geta sent þeim bréf vegna ferminga. 

 

 

Sumarbúðir verða 10-14. ágúst fyrir árgang 2007-2009. 

 

Ungmennabúðir frestast um ókveðinn tíma. Rebekka sendir út póst á foreldra þeirra barna sem 

þegar hafa verið skráð. Finnum nýja dagsetningu seinna. 

 

Frestum öllum staðbundnum viðburðum. 



 

Hvað getum við gert af rafrænum viðburðum? 

 

Rebekka ætlar að hafa unglingafund næsta föstudag27.mars. 

 

Inga og Freydís nefna Goose chase sem skemmtilegt app sem væri hægt að nýta. Alls kyns 

verkefni sem hægt er að leysa og svo væri hægt að fá verðlaun.  

 

Finna fleiri hugmyndir, t.d. hugleiðingu eins og Gunnar prestur sendi út, eitthvað sniðugt til að 

minna á söfnuðinn  

• Inga er að kona sig upp í senda út video og er jafnvel tilbúin með efni. 

• Tala persónulega til fólksins og kannski gleyma aðeins kóróna um stund. 

• Klippa saman vidjó með tónlista atriði. 

• Gera helgistund fyrir páskana t.d.  

• Vera dugleg að deila á facebook allskyns skemmtilegum atriðum og kannski sérstaklega 

ef það er ekki um kóróna. 

 

 

Hvaða stefnu tökum við með greiðslur fyrir viðburði sem frestast og aðra viðburði 

sem falla niður? 

 

Agnes biskup hefur verið dugleg að senda út pósta um verktakagreiðslur og tillögur að lausnum. 

 

Unglingabúðastarfsfólkið sem og fermingbúðastarfsfólk fær greitt fyrir viðburðina sem 

skipulagðir hafa verið og frestast, en eftir að viðburður hefur farið fram. 

 

Kórarnir- fyrir messur sem var búið að skipuleggja og setja á áætlun. Inga kannar hvað hefur 

verið ákveðið og umsamið. Það verði þá verði greitt að fullu, það sem hefur verið fastsett fram 



að aðalfundi og eftir það verður samið við kórana um að greiða 50 prósent og þeir taki á sig 50 

prósent, þar sem þeir ættu ekki að vera með neinn eða a.m.k. minni útlagðan kostnað. 

 

 

  

 

Innskot í dagskrá fundar 

Fréttabréf – fyrirspurn frá formanni hvort það sé á leiðinni? 

Freydís segist vera með klárt helling af efni. Sendir það til Kötlu og svo áfram til yfirlestrar á Atla 

Stein og Berglind setur svo upp.  

Freydís óskar eftir tillögum að efni í blaðið.  

Setja upplýsingar um sumarbúðirnar í  

Þar sem stjórn á í „erfiðleikum“ með nafn eða nafnleysi fréttabréfsins/ fréttablaðsins  kemur 

fram sú hugmynd að vera með nafnasamkeppni á blaðið/bréfið og fengi sigurvegarinn páskaegg 

í verðlaun( Freydís kaupir egg frá Nóa Siríus í Meny ) Samkeppnin verður auglýst í næsta 

fréttabréfi/blaði. 

 

 

 

 

 

2.Heimasíða  

Hvað er komið af efni og eru allir með á hreinu hvaða efni þeir eru með.  

Svo virðist vera og fólk sendir sitt efni til Atla Steins til yfirlestrar ( með cc á Berglind) 

Inga og Berglind bera þungann og eru búnar að skrifa mikið af efni.  

Eitthvað komið til Atla Steins í yfirlestur. 

 

Persónuverndarstefna (skrifuð af Ingvari ) þarf að samþykkjast af stjórn. Inga sendir fyrst til 

Brynju lögfræðings með ósk um ábendingar. 



 

 

 

3.Ábyrgðar aðili húseigna 

Ingvar og Jónína leggja til að Björn verði tilnefndur ábyrgðar aðili húseigna safnaðarins. 

 

Það er samþykkt og óskar Björn þá eftir að fá öll gögn í sínar hendur til að fá yfirsýn. 

Ingvar er með möppu um Ólafíustofu sem hann afhendir Birni. 

Útbúin verður mappa fyrir Gamle Bygdevei, prestbústaðinn. 

 

Mál sem þarf að skoða eru: 

Hurðin í Ólafíustofu 

Pallurinn í Prestbústaðnum 

Bakvið eldhúsið í Ólafíustofu 

 

Tengja þarf Ólafíustofu við brunavarnakerfið í sameign hússins. Björn segir að formaður 

húsnefndar sé jákvæður fyrir því, en að hann segi jafnframt að það séu ekki allar íbúðir tengdar 

við kerfið. 

Brunavarnakerfið í sameign er tengt við slökkvistöð. 

Þurfum að fá tilboð í nýja útidyrahurð sem þarf að leggja fyrir stjórn hússins, kostnaður sem 

fellur á sameign. 

Ný neyðarljós í Ólafíustofu, formaður hússnefndar segir að kostnaður við þeirra ljós hafi ekki 

verið meira en 1000 kr stykkið og þeir geti komið okkur í samband við þann aðila. 

 

 

 

Kirkja og Organisti við brúðkaup  

Hver ber kostnað af því, söfnuður eða brúðhjón? 



Venjulega ( á Íslandi ) greiðir fólk sjálft fyrir organista/ tónlistarfólk. En kirkjan greiði fyrir 

kirkjuna. 

 

Væri eðlilegt að við myndum greiða fyrir kirkjuna þar sem við getum ekki boðið fram kirkju, og 

til að fólk vilji nota kirkjuna en falli ekki frá því vegna kostnaðar. 

Yfirleitt ókeypis að nota kirkju í sinni sókn í Noregi. 

Er kirkjuvörður og annað inni í því. Inga athugar málið og útfrá því verður ákveðið hversu mikinn 

kostnað við berum.  Sem sagt ef kirkja, kirkjuvörður og organisti sé ein heild sem kirkjan greiði 

venjulega að þá greiðir einnig íslenski söfnuðurinn fyrir það. 

 

Brúðhjón beri sjálf kostnað af tónlistarflutningi. 

  

 

Innskot frá Birni um leyfi til að framkvæma vígslu. Hann hafði samband við Helgu Soffíu og hún 

er ekki búin að senda bréfið til barne- og familiedepartementet, en skal gera það sem fyrst. Er 

víst mikið að gera þessa dagana. 

 

 

 

 

 

 

4.Aðalfundur stjórnar 

Hvað þarf að vera klárt fyrir aðalfund? 

• Skýrsla stjórnar - Jónína 

• Skýrsla prest - Inga 

• Fjárhagsáætlun – Ingvar  

• Stefna stjórnar og starfsáætlun – Jónína 

• Skýrsla Ólafíusjóðs ( í síðasta skipti) – Inga 



 

Allt á að vera klárt eftir eina viku og 3 daga. Þá er mánuður í settan aðalfund. 

 

Fyrirspurn frá formanni: Hvenær þurfa tillögur að berast fyrir aðalfund?  Tillögur eiga að berast 

fyrir 1.mars ár hvert.  

Aðalfundur þarf að vera haldinn fyrir lok maí, sem stenst ekki við norsk lög. Nú erum við í raun á 

undanþágu vegna Kórónaveirunnar. Ætti að vera talsvert fyrr, helst fyrir miðjan apríl. 

 

Stefna stjórnar þarf einnig að vera á norsku og er að mestu leyti klár. ( upptalning á ytra starfi) 

Skýrsla prests þarf að fylgja því. ( 3- 10 síður. Upptalning á innra starfi og hvað er framundan) 

 

Þriðjudaginn 31.mars verði sent út fundarboð á heimasíðuna og facebook. Berglind leggur út og 

þá þarf allt efni að vera klárt 30.mars. 

 

 

Tillaga frá stjórn fyrir aðalfund er að hafa menningarfulltrúa í hlutastarfi, Ingvar skrifar. 

 

Jónína ætlar að hafa samband við Önnu lögfræðing um að vera til staðar á aðalfundi.  

 

Tillaga um að stjórn hittist einu sinni í viku næstu vikurnar til að fara yfir stöðuna og með 

starfsmönnum aðra hverja viku er samþykkt. 

Þetta til að fara yfir málin sem upp geta komið og til að stytta fundina. 

 

Samþykktir og samantekt 

• Fermingaferð frestað til 21.-23. Ágúst með því skilyrði að sem flestir mæti til að klára 

fermingarfræðslu. 

• Ungmennahelgi frestað um óákveðin tíma. 

• Fermingu í Noregi frestað til 6.september. 

• Sumarbúðir frestast fram í ágúst 



• Öllum staðbundnum viðburðum frestað/aflýst. 

• Kórar fá greitt 100% fyrir viðburði sem falla niður fram að aðalfundi og 50% eftir það. 

• Björn verður ábyrgðaraðili húseigna íslenska safnaðarins í Noregi. 

• Við hjónavígslu í kirkju mun söfnuðurinn greiða fyrir kirkjuna og brúðhjón bera kostnað 

af tónlistarfólki nema það sé hefð fyrir því í norskum kirkjum að organisti fylgi með 

kirkjukostnaði, þá tekur söfnuðurinn það með líka. 

• Aðalfundur verði haldinn fyrr á næsta ári. Helst um miðjan apríl til að geta fylgt norskum 

lögum um skilafrest gagna. 

 

 

Verkefnalisti 

Inga:  Senda tölvupóst á fermingarbörn/forráðamenn og gera  

könnun meðal fermingaforeldra varðandi dagsetningar. 

 

Kanna hvað hefur verið ákveðið og umsamið um við kórana af viðburðum vegna 

greiðslu fyrir viðburði sem falla niður 

 

Senda póst á Brynju lögfræðing með ósk um ábendingar á 

persónuverndarstefnu. 

 

Athuga hvernig er með greiðslur fyrir kirkjur og organista við brúðkaup í Noregi. 

 

Skýrsla prests og Ólafíusjóðs fyrir aðalfund. Skil 30.mars 

 

 

Freydís  Skoða Goose chase appið fyrir börn í stað krakkaklúbbs / unglingafunda. 

   

  Gera nafnasamkeppni og kaupa páskaegg í verðlaun í Meny 

 



Ingvar Sækja út lista um börn fædd 2006 og 2007 til að geta sent þeim bréf vegna 

ferminga. 

   

  Fjárhagsáætlun fyrir aðalfund, skil 30. Mars. 

 

  Tillaga menningarfulltrúi í stað menningar og listanefndar. 

 

Jónína   Skýrsla stjórnar og stefna og starfsáætlun, fyrir aðalfund, skil 30. Mars. 

   

  Hafa samband við Önnu lögfræðing um að vera til staðar á aðalfundi. 

 

Rebekka  Senda póst á forráðamenn þeirra barna sem hafa verið skráð í Ungmenna búðir 

 

Berglind  Deila á Facebook allskyns skemmtilegum atriðum og kannski sérstaklega ef það 

er ekki um kóróna. 

 Leggja út fundarboð fyrir aðalfund á heimasíðu og Facebook. Í síðasta lagi 

31.mars. 

 

Björn  Fá öll gögn yfir húseignir og athuga með nýja útidyrahurð í Ólafíustofu, viðhald á 

pallinum í prestbústaðnum og á bakvið eldhúsið í Ólafíustofu. 

 Ath með ný neyðarljós í Ólafíustofu 

 

  


