
Stjórnarfundur 20.apríl 2020 

Staðsetning:  Netfundur 

Fundur settur: kl.20.00 

Fundi slitið: kl.21.20 

 

Til staðar:  Jónína – formaður, Ingvar - gjaldkeri, Björn - ritari, Rebekka-meðstjórnandi, Katla – 
meðstjórnandi og Berglind – starfsmaður. 

 

 

Dagskrá 

Atriði sem upp hafa komið frá síðasta fundi, 14.apríl 

 

Umræður 

Ingvar fer yfir samtal við aðila sem vilja hafa aðalfund á netinu sem tæki bara á þessu nauðsynlegasta og 
svo framhaldsfund þegar samkomubanni hefur verið létt til að klára málin. Þeir vilja lika meina að það 
gæti orðið erfitt fyrir þá eldri að taka þátt.  

Stjórn álítur að þetta sé það rétta miðað við stöðuna í dag og að netfundir eru orðnir það 
auðveldir og aðgengilegir að við teljum þetta ekki verða vandamál. Og að á þennan hátt geta 
fleiri tekið þátt, líka þeir sem búa ekki í nágrenni Osló. 

 

Það þarf að koma því í framkvæmd að sr. Inga geti sótt norskunámskeið eins og var samþykkt í 
ráðningarsamningi hennar en hefur ekki verið gert ennþá. 

Það þarf að finna gott námskeið sem hún getur tekið. Alvöru námskeið með kennara, Jónína 
bendir á Norsk bla bla bla (www.norskblablabla.no)  sem hefur fengið góð meðmæli. Jónína 
kannar málið. 

Dúkurinn á markísunni í prestbústaðnum er ónýtur og þarf að skipta um hann. Rifinn og mikill 
sveppagróður sem ekki fer úr við þvott. 

Björn skoðar tilboð í nýjan dúk og smurningu á vélbúnaðinn. 

 

Póstur frá séra Lilju til Ingvars og Jónínu. Ingvar þarf að klára málið, helst fyrir aðalfund.   

 

http://www.norskblablabla.no/


Borist hefur ábending um að gera þurfi ráð fyrir því að umræða um mál fyrrum formanns komi upp undir 
liðnum „Önnur mál“ á aðalfundi. Viljum við að stjórn taki það upp eða bíða eftir að það komi spurningar 
frá utankomandi. 

Heyra í Önnu Guðný lögfræðing og fá hana til að taka upp málið á fundi og rekja staðreyndir 
málsins.  Jónína hefur samband við Önnu Guðný 

 

Það þarf að taka alla í starfsmannaviðtöl fyrir aðalfund. Ingvar og Jónína sjá um viðtöl. 

Ingvar vill fá samþykkt fyrir hjá stjórn fyrir því að senda starfsmenn á námskeið, eins og t.d. fyrir 
starfsmann, Office pakkann eða námskeið í samfélagsmiðlum, og fyrir aðra starfsmenn eftir 
óskum/þörfum. Samþykkt einhljóða. 

 

Staða á heimasíðu 

 Prófarkalestur fer að hefjast aftur svo það ættu að fara að berast textar frá honum. 

 Gott að fara að gefa aðeins í með textaskrif. Og hvetja hvort annað áfram með textaskrif. 

 

Athuga hver staðan er hjá menningarfulltrúa með tónlistarfólk. Væri gott að geta sett fram fyrsta innlegg 
á föstudaginn með kynningartexta ef hún er komin með tvo til þrjá á lista. Berglind heyrir í Freydísi hver 
staðan er. 

 

Klára þarf tvær auglýsingar  fyrir aðalfund, önnur sem hvetur fólk til að vera með á fundinum og aðra  
fyrir frambjóðendur sem vilja bjóða sig fram og  vinna með okkur. Jónína skrifar texta og sendir á 
Berglindi sem klárar veggspjald. 

Katla sendir hvatningarpóst á valda einstaklinga sem gætu verið spenntir fyrir því að bjóða sig fram. 

 

Þegar samkomubanni lýkur verður skipulagður skemmtilegur hittingur fyrir stjórn og starfsmenn, 
Sumargrill og skemmtilegheit.  

 

 

Samþykktir 

Keyptur verður nýr dúkur á markísuna í prestbústaðnum og vélbúnaður smurður um leið. 

Starfsmönnum verði boðið upp á námskeið við hæfi. 

 



 

Verkefni 

Jónína   kannar norskunámskeið fyrir sr. Ingu. 

Hafa samband við Önnu Guðný Lögfræðing varðandi umræðu um mál fyrrum formanns 
á aðalfundi. 

Texta fyrir veggspjöld/ auglýsingar fyrir aðalfund og senda á Berglindi. 

Ingvar   klárar að svara sr. Lilju og afgreiða það mál. 

  Klára undirbúning fyrir starfsmannaviðtöl. 

Rebekka Aðstoða etv. Freydísi með texta fyrir krakkaklúbb. 

Berglind Athuga stöðu á tónlistafólki hjá Freydísi. 

  Klára veggspjald/auglýsingar fyrir aðalfund. 

Katla   Hafa samband við hugsanlega frambjóðendur í stjórn og hvetja til þáttöku. 

 

  

 

 

 

 

 


