
Stjórnarfundur 30.03.2020 

 

Staðsetning: netfundur 

Fundur settur kl. 20.00 

Fundi slitið kl. 00.30. 

Til staðar á fundi:  Jónína – formaður, Ingvar – gjaldkeri, Katla – varaformaður, Björn – ritari, 

Rebekka – meðstjórnandi, Inga – prestur og Berglind – starfsmaður. Tvær 

síðastnefndu fóru af fundi um kl.23. aðrir voru fram yfir miðnætti. 

 

Dagskrá  

• Fara yfir og klára að skrifa þau skjöl sem þurfa að vera klára fyrir aðalfund. Leggja á út 

skjöl mánuði fyrir aðalfund, sem er dagsettur þann 3. maí 2020.   

• Skýrsla prests 

• Stefna íslenska safnaðarins í Noregi 

• Stefna stjórnar íslenska safnaðarins í Noregi 

• Fjárhagsáætlun 

 

 

Skýrsla prest 

Er ekki alveg klár en er á lokametrunum. 

Gildir núna milli aðalfunda en ætti framvegis að vera skrifuð fyrir hvert ár, áramóta á milli. 

 

Stefna íslenska safnaðarins í Noregi 

Umræða og athugasemdir: 

Þarf að koma skýrar fram að við viljum vera nútíma söfnuður með áherslur á Family Ministry. 

 

Koma að því að Ólafíusjóður er að verða sjálfstæð eining að það komi fram hver er stefna 

safnaðarins varðandi Ólafíusjóð. 



Helgihald um landið, viljum standa fyrir starfi sem víðast þar sem við fáum til samstarf. 

Skýra betur áhersluna sem við viljum leggja á menningarhlutann, nefna menningarfulltrúann 

t.d.  

Hafa það efst að söfnuðurinn sé fyrir alla, allir velkomnir á sínum forsendum, líka fyrir fólk sem 

fer aldrei í messu. 

 

Umhverfismál: 

Græn stefna. Söfnuðurinn leggur ríka áherslu á umhverfisvernd og tekur meðvitaða stefnu í 

umhverfismálum.  

 

Persónuverndarstefna:  

Vísa í persónuverndarstefnuna sem tekur mið af norskum og íslenskum lögum. Stefnan fylgir 

með ársskýrslunni. 

 

Leggur áherslu á samstarf við: 

Nefna íslensku þjóðkirkjuna, biskupsstofu, stefnum á samvinnu við  íslenska presta í Noregi, 

Norsku, sænsku og finnsku kirkjurnar ( eru kirkjur ekki söfnuðir, eru með sér söfnuði fyrir 

landshlutana) 

Nýtt samstarf við Norges kristne råd. Í skýrslu prests eða stjórnar 

 

Setja góða lokasetningu, um að allir séu velkomnir. Nýta texta frá Ingu sem var skrifaður fyrir 

nýja heimasíðu, um söfnuðinn. 

 

Stefna stjórnar íslenska safnaðarins í Noregi 

Í punktaformi frá Jónínu. 

Vantar inngang sem er skrifaður í sameiningu á fundinum. 

Erum í sérstakri stöðu þar sem við erum undir norsku lögum og starfsreglum íslensku 

þjóðkirkjunnar. 

Hver er áherslan fyrir árið 2020? 

 



Fjárhagsáætlun 

Umræður og athugasaemdir,  

 

Fundarritari fer af fundi. 

 

Fjárhagsáætlun kláruð eftir að fundarritari fór og stjórn fór yfir fjárhagsáætlun og hvernig hún 

er sett fram á aðalfundi. Stjórn samþykkti fjárhagsáætlun. 

 

 


