
Stjórnarfundur 07.apríl 2020 

Staðsetning: Netfundur – Teams 

Fundur settur: kl. 20.00 

Fundi slitið: kl. 21.09 

 

Til staðar:  Jónína – formaður, Ingvar- gjaldkeri, Björn – ritari, Rebekka – meðstjórnandi, Katla – 
meðstjórnandi, Inga – prestur, Freydís – menningarfulltrúi, Berglind – starfsmaður. 

 

 

Dagskrá 

Fara yfir atriði fyrir aðalfund. 

 

Umræður 

Anna Guðný lögfræðingur hefur samþykkt að vera til staðar á aðalfundi til að svara spurningum um 
lagaleg atriði ef þarf. 

Steinunn Þórðardóttir er að hugsa málið varðandi það að vera fundarstjóri og spyr hvað þurfa margir að 
vera til staðar á fundinum til að hann sé gildur. Stendur ekkert um það í lögum safnaðarins. Ingvar 
skoðar norsk lög og þar kemur fram að það þurfi að vera löglega innkallað til fundarins og að tveir þriðju 
þurfa að vera samþykkir til að lög geti talist samþykkt. Ekkert um fjölda þátttakanda. 

 

Nú er komið á hreint að aðalfundurinn verður á netinu og þá þarf að undirbúa það. Velja forrit og búnað 
sem til þarf.  Það þarf að vera hægt að vera með nafnlausa kosningu. GoToMeeting eða Zoom eru nefnd 
sem góðir kostir. 

Á Zoom er t.d. hægt að rétta upp hönd. Athuga hvort það sé hægt að sjá hver er næstur, hvort það raðist 
í tímaröð. 

Lagt til að hafa prufukeyrslu í næstu viku þegar Ingvar verður búinn að skoða forrit er best að nota.  

Tillaga um að fjárfesta í góðri myndavél til að streyma fundinum á, þar sem það er minni kostnaður 
fólginn í þvi að halda netfund. Samþykkt.  

Skoða þarf hvað það mega og þurfa að vera margir til staðar í Ólafíustofu til að halda fundinn. 
Fundarstjóri, formaður, gjaldkeri og prestur?  Passa að hægt sé að halda meters fjarlægð á milli 
einstaklinga og fylgja samkomureglum og tilmælum vegna covid-19 sem norsk yfirvöld setja og verða 
gild þegar fundurinn fer fram. 



 

Þeir sem eiga að tala á fundinum þurfa að undirbúa það vel með punktum upp úr skýrslu og gjarnan hafa 
það myndrænt.  

 

Tillaga um að allir sem skrái sig á netfundinn fái senda ársfundarskýrslu degi eða 2 dögum fyrir fund.  

 

Inga nefnir ósk frá Tromsø, um prest í sjómannadagsmessuna. Það er því miður ekki hægt að svara eins 
og staðan er í dag.  Inga sendir tölvupóst. 

17.júní væri gaman að halda ef það verður búið að aflétta samkomubanni.  

Við fylgjum algjörlega tilmælum frá norskum yfirvöldum og því sem norska þjóðkirkjan setur fram sem 
sínar starfsreglur eftir þeim. 

 

Samþykktir 

Kaupa myndavél og hljóðnema fyrir fjarfund. 

 

Verkefni 

Inga  sendir Tromsø tölvupóst varðandi sjómannadagsmessu. 

 Setur niður punkta úr skýrslu prests og Ólafíusjóðs. 

Ingvar  setur upp skyggnusýningu og punkta um fjármál, tillögu, kosningar . 

 Kannar hvaða fjarfundarbúnað og forrit er best að nota fyrir aðalfund. 

Jónína setur niður punkta um skýrslu stjórnar og stefnu stjórnar og safnaðar. 

Katla  setur niður punkta úr persónuverndarstefnu 


