
Stjórnafundur 14.apríl 2020 

Staðsetning: Netfundur – Teams 

Fundur settur: kl. 20.00 

Fundi slitið: kl. 21.30 

 

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

 

Dagskrá 

Fara yfir þau mál sem upp hafa komið frá síðasta fundi 

 

Umræður 

Formaður fer yfir athugasemd sem borist hefur þar sem efast um að það sé löglega boðað til aðalfundar 
en segist hafa svarað að þetta sé auglýst á sama hátt og í fyrra.  

Við þurfum að bæta í auglýsingar og setja þetta á fleiri staði t.d. þær grúppur sem við erum tengd á 
facebook og þær grúppur sem innihalda marga meðlimi Íslendinga í Noregi. Viðburð á Facebook. 

Senda t.d.  tilkynningu á alla sem hafa skráð sig fyrir fréttabréfinu. 

 

Umræða um innihald tölvupóst sem barst þar sem koma fram óskir og athugasemdir um aðalfund og 
umgjörð hans. Fundarboð er í samræmi við fundarboð síðustu ára og lög safnaðarins og telst því fullgild 

Umræða misskilning varðandi meinta innri endurskoðendur eftir framhaldsfund 2018. Kemur skýrt fram 
að þeir eru kosnir til vara ef söfnuðurinn þarf ekki löggilda endurskoðun og að um skoðunarmenn 
reikninga er að ræða en ekki inni endurskoðendur. Þar sem söfnuðurinn þarf enn að nýtast við löggildan 
endurskoðanda þá hefur það fallið um sjálft sig. 

Allar fundargerðir eiga að vera aðgengilegar þeim sem óska eftir þeim. 

Stjórn sér að svo stöddu eftir að hafa prufað og sett sig vel inn í framkvæmd aðalfundar yfir netið ekkert 
því til fyrirstöðu að halda áfram samkvæmt áætlun. 

Ingvar svarar tölvupóstinum samkvæmt umræðu. 

 



Björn kemur með upplýsingar að sá sem ætlaði að skoða útidyrahurðina og vildi skipta út varahlutum er 
á spítala en sendir áfram málið á samstarfsaðila sinn. En skýrir af hverju það tekur lengri tíma en talið 
var. 

Pallur í prestbústaðnum er í tilboðsferli. 

Ingvar nefnir umræða um kirkjuna á Íslandi vegna mistaka eins prests. Væri gott að fá á hreint hvernig 
reglurnar eru varðandi þagnarskyldu. Jónína hefur samband við Önnu Júlíu lögfræðing varðandi það 
hvort hún geti sett einhverjar línur á blað hverjar reglurnar eru.  

Inga nefnir að það tíðkast ekki að prestar ræði um málefni einstaklinga við aðra presta nema með 
samþykki einstaklingsins. 

Prestur mætti brjóta þagnarskyldu við lögreglu vegna einstaklings sem væri ógnandi t.d. í Ólafíustofu en 
ekki hvers vegna einstaklingurinn væri á staðnum. Fín lína 

Líf og heilsa annarrar manneskju verður að vera í hættu til að prestur megi brjóta þagnarskyldu. 

 

Tillaga um að fá tónlistarfólk til að taka upp atriði eða efni gegn þóknun, sem söfnuðurinn gæti svo birt á 
sínum miðlum.  

Kæmi líklega best út sem mörg stutt atriði.  

Útbúa spilalista á facebook og bæta stöðugt við. Sérsamningur í gangi við facebook í sambandi 
við stefgjöld á þessum coronatímum. 

Freydís hefði umsjón og hefði samband við fólk.  

Áhersla á íslenska tungu og íslenska tónlist. 

Greiðsla verður að vera sanngjörn, 2500,- kr er samþykkt sem og tillagan. 

 

Fermingarnar, hvernig metum við aðstæður þar sem nú er talað um ferðabann út árið á bæði Íslandi og í 
Noregi.  

Halda ennþá inni 28.júní á Íslandi en með sama fyrirvara og áður. En vilji fólk breyta erum við 
meira en tilbúin að reyna að koma til móts við fólk. 

 

Freydís er með tillögu fyrir krakkaklúbbinn að fá þau til að gera allskyns tilraunir út frá spili sem hún er 
með. Taka það upp og leggja út í grúppuna eða á facebook síðu safnaðarins. 

Stjórn tekur vel í þessa hugmynd en kemur með þær tillögur að fá samþykki frá foreldrum og 
slökkva á athugasemdum við birtingu.  

 

Gera auglýsingu fyrir aðalfund sem er auðveldara að deila en texta, Berglind útfærir. 



 

Næsti fundur skipulagður eftir viku, mánudaginn 20.apríl. 2020.  

 

Samþykktir 

Tilraunir fyrir krakkaklúbbinn sem Freydís útfærir. 

Kaupa tónlistaratriði með áherslu á íslenska tungu og íslenska tónlist og birta á okkar miðlum.  

Auka auglýsingar á aðalfundi. 

 

Verkefni 

Freydís  útfærir tilraunagerð fyrir krakkaklúbbinn (TTT) 

  Hefur samband við tónlistafólk sem gæti haft áhuga á samstarfi. 

 

Jónína   hefur samband við Önnu Júlíu lögfræðing vegna þagnarskyldu og hvar línan liggur. 

Inga   Sendir tölvupóst á foreldra fermingarbarna varðandi dagsetningar í sumar og haust. 

Berglind Útfæra auglýsingu fyrir aðalfund sem hentar fyrir facebook. 

  

 

 


