
Stjórnarfundur 27.apríl 2020 

Staðsetning: Netfundur  

Fundur settur: kl. 20.05 

Fundi slitið: kl. 21.25. 

 

Til staðar á fundi: Jónína – formaður, Ingvar – gjaldkeri, Katla – varaformaður, Björn – ritari, 
Rebekka – meðstjórnandi, Inga – prestur, Berglind – starfmaður og Freydís 
Heiðarsdóttir – menningarfulltrúi. 

 

 

Dagskrá: 

Status á fréttabréfi. 

Staða fyrir aðalfund. 

Önnur mál. 

 

 

Umræða: 

Freydís fer yfir status á fréttabréfi: 

Er í yfirlestri hjá Atla.  

Freydís nefnir hugmynd frá Jónínu Ara um jólatónleika:  

Hugmyndin er að fara á ca. 8 staði víðsvegar um landið. Var með tónleika í fyrra og vill fara fyrr á 
stað núna og auglýsa vel. Með söfnuðinum eða fá styrk frá söfnuðinum, hún er opin fyrir öllu.  

Gæti söfnuðurinn kannski staðið á bakvið og fengið sendiráðið með. Söfnuðurinn gæti staðið 
fyrir kostnaði en listamenn fengið tekjur af miðasölu. Verður rætt frekar eftir aðalfund. Freydís 
sendir tölvupóst með upplýsingum svo allir geti verið búnir að kynna sér málið fyrir næsta 
stjórnarfund. 

 

Aðalfundur: 

Hugmyndi hvort væri hægt að setja inn prufu á facebook til að fólk geti prófað að tengjast aðalfundi. 
Fólk virðist vera hrætt við að skrá sig á fundinn.  Búa til vidjó á íslensku með góðum útskýringum um 



hvernig það er að tengjast fundi, hver heyrir í mér, hver sér mig, hvernig fara kosningarnar fara fram. 
Hvaða forrit verður notað o.s.frv.  

 

Þurfum að dreifa aðalfundarboði betur. 

Freydís tekur að sér að dreifa í fleiri grúppur  

 

Tillögur að aðilum til stjórnar- og nefndarsetu: 

Aðalstjórn er klár, Katla býður sig fram til áframhaldandi setu og Elín Soffía Pilkington býður sig 
einnig fram 

Vantar fleiri í varastjórn, Sverrir klár aðrir hafa neitað. Eyjólfur Magnússon nefndur 

Vantar ennþá einn kjörnefndarmann.  

Vantar í laganefnd ( endurskoðar lögin milli aðalfunda) 

Stjórn Ólafíusjóðs er klár líka.  

  

Fjarfundarbúnaður fyrir aðalfund.  

Ingvar hefur prófað og niðurstaðan er Zoom, þó umræðan hafi verið neikvæð þá uppfyllir Zoom 
langflest skilyrði. 

Zoom er einfalt í notkun og krefst þess ekki að fólk hlaði niður neinu forriti. 

Sömu gallar við öll hin opnu forritin sem eru í boði. 

Fólki er hleypt inn í sýndarforstofu og bara þeir sem skráðir eru á fundinn og staðfestir meðlimir 
safnaðarins fá aðgang að fundinum sjálfum. Til að passa að kosningar verði gildar. 

Auðvelt að stýra kosningum nafnlaust, hægt að bæta við nöfnum á staðnum. 

Ingvar setur upp góðar leiðbeiningar á íslensku hvernig fólk tengist. Hægt að stilla þannig að það 
sé slökkt á myndavél sjálfkrafa þegar fólk tengist fundi. Fólk verði hinsvegar að kveikja á 
myndavél þegar fólk vill fá orðið.  

Steinunn Þórðardóttir verður fundarstýra ( eins og í fyrra)  

Til staðar á fundi verða ásamt fundarstjóra Jónína, Ingvar, Inga og Berglind. 

Anna Guðný, lögfræðingur hefur ekki svarað hvort hún geti verið með á fundi vegna lagatengdra 
spurninga. 

Þurfum við varaplan ef Anna Guðný getur ekki verið með, að hún sjálf skrifi bréf sem verður lesið 
upp fyrir hennar hönd. Annars verðum við kannski bara að vera sjálf dugleg að svara og biðjast 
undan ef við erum ekki viss. Ákveða fyrir fram hver á að sjá um að svara. 



 

 

Hvað gerum við með messudagsetningar og fermingardagsetningar? 

Ennþá opið en þurfum að kanna hvort einhver geti ef til vill verið með fermingu í stað Ingu á 
Íslandi ef einhverjir eru harðir á því að koma sér til Íslands og hafa fermingu. 

Aflýsum messunum 1. Og 6.júní. 

Sumarbúðir og fermingarhelgi verða ennþá inni og verða auglýstar. Það verða þá ef til vill 
fjöldatakmarkanir og færri í rútu/engin rúta. Verður að koma í ljós, en vera meðvituð um hvernig 
aðstæður eru á staðnum, svefnaðstæður.  

 

Samþykktir 

 

Verkefni 

Freydís:  Tekur saman upplýsingar um jólatónleika með Jónínu Ara og sendir á stjórn og 
starfsmenn til lestrar fyrir næsta stjórnarfund. 

 Dreifa aðalfundarboði í fleiri facebook grúppur. 

 Hafa samband við Eyjólf Magnússon vegna framboðs til nefndar-/stjórnasetu. 

Ingvar Setur upp leiðbeiningar til að tengjast Zoom fundi. 

Berglind Hafa samband við Bøler kirkju vegna messudagsetninga sem falla niður. 

 


