
Stjórnarfundur 02.maí 2020 

Staðsetning: Teams - netfundur 

Fundur settur: 10.00. 

Fundi slitið: 11.45.   

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

 

Dagskrá 

Lokaundirbúningur fyrir aðalfund 

 

Umræða 

Þarf að minna þá sem eru í framboði að skrá sig á fundinn. 

Ekki langt frá því að fjöldi skráðra á fundinn sé svipað og hefur verið undanfarin ár. 

Ingvar og Jónína áttu fund með Önnu Guðný í fyrrdag og hún ætlar að vera með samantekt varðandi mál 
fyrrum formanns undir önnur mál á aðalfundinum.  

Aldur til að mega kjósa er ekki tiltekið í lögum safnaðarins en almennur kosningaréttur er 16 ára. 

Spurning á Facebook um það afhverju væri verið að nota nafnið Íslenski söfnuðurinn í Noregi þegar 
samþykkt hafi verið á aðalfundi fyrir einhverjum árum að nota ætti nafnið Íslenska kirkjan í Noregi.  

Mál sem ekki hefur verið fylgt eftir á aðalfundi 2017 eins og átti að gera. Fráfarandi stjórn þá hafi 
ekki borið málið upp á fundinum, og þar sem lögin kveða á um að samþykkja þurfi breytinguna á 
tveimur aðalfundum í röð er þetta ekki gengið í gegn. Bera þarf málið upp aftur á aðalfundi 2021 
og svo aftur 2022 til að það teljist samþykkt. Jónína svarar samstundis á facebook. 

 

Rennt yfir glærur fyrir aðalfund. 

 Aðilar í varastjórn koma inn í stjórn í sömu röð og þeir standa á glæru. 

 Vantar ennþá aðila í laganefnd og kjörnefnd. Rebekka býður sig fram í laganefnd 

 Spyrja Sverri hvort hann sé til í að sitja í kjörnefnd. 

 Fólk er kosið í stjórn til 4 ára í senn. 

 Stjórn og varastjórn verður kölluð inn til fundar þriðjudeginum eftir aðalfund. ( 5.maí) 

 Gott að setja inn 5 mínútu fundarhlé.  



 Núverandi menningarfulltrúi mun sinna starfinu þar til ráðið hefur verið í starfið á nýjan leik. 

Skoða þarf hvort þurfi að auka starfshlutfall menningarfulltrúa og hafa vinnslu fréttabréfs þar 
með. Málið tekið upp síðar. 

 

 

 


