
Stjórnarfundur 5.maí 2020 

Fyrsti stjórnarfundur eftir aðalfund með stjórn, varamönnum og starfsmönnum 

 

Staðsetning: Teams -netfundur  

Fundur settur  kl. 20.00 

Fundi slitið kl. 22.50. 

 

Til staðar á fundi: Jónína – formaður, Ingvar – gjaldkeri, Katla – varaformaður, Björn – ritari, Elín 
Soffía – meðstjórnandi, Inga – prestur og Berglind – starfsmaður voru til staðar 
allan fundinn. 

Sverrir Már Gunnarsson – varamaður, Eyjólfur Magnússon – varamaður, Kolbrún 
Rut Ragnarsdóttir – varamaður og Guðjón Andri Rabbevaag- varamaður voru til 
staðar til kl. 21.30 

Freydís Heiðarsdóttir – menningarfulltrúi var til staðar til kl. 22.00. 

 

 

Dagskrá 

1. Bjóða nýtt fólk velkomið og fara yfir stöður þeirra. 

2. Allir kynna sig og fá stutta kynningu á stöðu mála hjá söfnuðinum 

3. Viðburðir framundan 

4. Freydís menningarfulltrúi kynnir hugmynd um jólatónleika. 

5. Fundahald framundan. 

6. Auglýsing á stöðu menningarfulltrúa. 

7. Staða tilboða í verkefni í prestbústað 

8. Önnur mál 

 

Umræða 

1. Bjóða nýtt fólk velkomið og fara yfir stöður þeirra. 

Jónína býður alla velkomna og segist hlakka til samstarfsins og það sé gaman að fá ný andlit inn.  



Hugsunin er að þetta sé bara stuttur kynningarfundur og til þess meintur að fara aðeins yfir hvert er 
hlutverk þeirra  sem sitja í varastjórn og nefnir að það þurfi allir að skrifa undir þagnareið. Allt sem er 
rætt og það sem kemur upp á fundum er ekki rætt utan þess. 

Skipa þarf í sæti stjórnar og er tillagan sú  að núverandi stjórnarmeðlimir haldi sinni stöðu innan stjórnar 
og að Elín Soffía sem kemur ný inn í aðalstjórn taki sæti Rebekku sem meðstjórnandi. Allir samþykkir því. 

Í framhaldi af því vill Jónína minna á að þetta er teymi og við vinnum öll saman og það er enginn að troða 
á neinum þó fólk fari útfyrir eða inn á svið annarra. 

 

2. Allir kynna sig og fá stutta kynningu á stöðu mála hjá söfnuðinum 

 

Allir á fundinum kynna sig stuttlega bæði nýjir og gamlir meðlimir. Með skemmtilegum fróðleik í bland. 

Ingvar bendir á og gefur viðstöddum kost á því að fá að vita nánar um stöðu mála sem eru í gangi hjá 
söfnuðinum eða annað ef einhver vill. Hvort sem það er núna á fundi eða seinna. Enginn spyr. 

Ingvar rekur stuttlega stöðu mál safnaðarins og málsókn gagnvart Fylkesmanni. Þetta er mál sem getur 
tekið langan tíma og þar sem þetta er fordæmisgefandi mál gæti það farið fyrir hæstarétt til að fá það á 
hreint hvernig reglurnar eru. 

Nefnir einnig kaup á prestbústaðnum síðasta sumar og þá stefnu að greiða lánið hratt niður. Síðast var 
greitt rúmlega 700 þúsund inn á lánið. 

 

3. Viðburðir framundan 

Corona vírusinn er farinn að spila inn fjárhagsáætlun, stóðum við alla samninga sem gerðir höfðu verið 
þó viðburðirnir hafi ekki farið fram. Verður að koma í ljós hvernig fer.  

Meiri peningur á reikning en gert var ráð fyrir þar sem það er lítill kostnaður, engin leiga á húsnæði né 
greiðslur til tónlistarfólks. 

 

Inga talaði við Önnu Lind hjá sendiráðinu, spurði um upplýsingar um samgöngur vegna ferminga. Þær 
eru ekki bjartsýnar á að það verðir almennar samgöngur nema þá kannski seinna í sumar. Viðræður milli 
norðurlandanna eru bara rétt á byrjunarstigi. Og þær sjálfar væru búnar að aflýsa öllu sem þær höfðu. 

Því lítur út fyrir að við verðum að fella niður fermingu 28.júní. þó að aðstæður séu fínar á íslandi. Við 
gætum ef einhverjir ætla til íslands og eru ákveðnir að ferma, fengið staðgengil til að ferma á íslandi. 

 

Jónína nefnir sjómannadagsmessuna í Tromsø og spyr hvort væri hægt að streyma messu þá eða gera 
eitthvað aðeins meira en við gerðum um páskana.  Inga segir að staðan varðandi Tromsø, miðað við 
síðustu samskipti,  sé sú að messan sé að öllum líkindum að fara að frestast. 



 

Miðað við smitvarnarreglur og tilmæli frá Norsku kirkjunni þá er erfitt að halda viðburði þó slakað hafi 
verið á fjöldatakmörkunum. 

Ingvar nefnir sumarhátið á Knattholmen sem er utandyra og ennþá á dagskrá, spurning hvort við ættum 
að gera eitthvað svipað í Ósló. 

Ættum kannski ekki að hugsa langt fram í tímann þar sem reglurnar breytast hratt. Og það er alltaf verið 
að opna meira.  

Ýmsar hugmyndir viðraðar um 17.júní hátíð, höfum ennþá góðan tíma svo við fylgjumst með stöðunni. 

 

 

4. Freydís menningarfulltrúi kynnir hugmynd um jólatónleika. 

Freydís tekur upp aftur mál Jónínu Ara um að hafa tónleika fyrir jólin sem óskar eftir samstarfi við 
söfnuðinn. Hana langar að halda jólatónleika og fá einhvern annan tónlistarmann með sér og fara um 
Noregi á ca. 7-8 staði, jafnvel með gestum frá hverjum stað. Kaffi á eftir  

Annaðhvort erum við að standa fyrir tónleikunum eða styrkja tónleikana. Það væri ekkert vitlaust að við 
værum að standa fyrir þessu, þannig fengjum þá að vera meira með puttana í þessu. Væri gaman að 
kanna hvort það væru einhverjir á stöðunum sem væru til í að vera gestaflytjendur, íslensku kórarnir. 

Athuga með samstarf við sendiráðið. 

Stóra spurningin er kostnaður. 

Mikilvægt að tengja þetta við staðina, íslendingafélögin og tónlistarfólk á staðnum. Þær voru mjög 
faglegar í fyrra og það var leiðinlegt ef það voru fáir að njóta þess. 

Væri gamana að fá kórana með, að þeir æfi t.d. allir sömu útsetningu.  

Fá fund með Jónínu Ara og ræða þær hugmyndir sem hafa komið fram hugmyndir, eins launakostnað, 
miðasölu, annan kostnað? 

 

 

Ingvar nefnir áður en varamenn fara af fundi að hugmyndin sé að nýta varamenn meira og betur og þar 
sem starfið er að eflast krefst það fleiri hausa. Og því verða varamenn meira og oftar með á fundum 

 

Fundurinn þarf að samþykkja starfsreglur stjórnar á næsta fundi. Þær þarf að fara aðeins betur yfir. 

Ingvar fer lauslega yfir reglur um fjármagn og hvaða heimildir stjórn og starfsmenn hafa til þess að nýta 
það. 



Starfsreglur verða sendar út á alla og vonandi getum við græjað rafræna-/e-undirskrift til að senda út á 
fólk.  

Spurt hvort varamenn mæti á alla fundi og svarið er nei en það verður sett upp skipulag yfir hversu oft 
þeir mæti og hvenær fundir verða haldnir.  

Næsti fundur með öllum verður vonandi í eigin persónu/ ekki á netinu og það þarf að skipuleggja vel 
með tilliti til ferðalaga. 

28.-30.ágúst geta vonandi allir verið með í fræðslu og hópeflishelgi í Gautaborg með hinum norrænu 
söfnuðunum. 

 

Freydís nefnir að hún hafi haft samband við Daða Frey júróvisjón söngvara um samstarf þegar hann 
kemur næsta haust, fyrir fjölskyldudag eða eitthvað skemmtilegt.  

Björn minnir á að allir þurfa að skila inn sakarvottorði.   

 

Varamenn víkja af fundi og fá senda til sín hugmynd að dagsetningu fyrir næsta fund. 

Þeim þakkað kærlega fyrir fundarsetu að þessu sinni. 

 

5. Fundarhald framundan: 

Ekki lengur þörf á vikulegum fundum, stefnum á aðra hverja viku. Næsti fundur eftir tvær vikur, Inga, 
Berglind og Freydís mega alltaf vera með nema annað sé nefnt.  

 

Netfundir gætu verið á þriðjudögum, passar fínt fyrir alla. Annars verða fundir á mánudagskvöldum einu 
sinni í mánuði.  

Mál sem eru aðkallandi, auglýsing fyrir menningarfulltrúa og starfsreglur stjórnar. Ætlum við að halda 
inni 7.júní.(Sumarhátíð á Knattholmen) 

Tillaga að næsta fundi 14.maí kl.20 sem netfundur 

Hitting 25.maí með stjórn.  

 

Freydís fer af fundi 

 

6. Auglýsing á stöðu menningarfulltrúa. 

Farið yfir auglýsingu fyrir menningarfulltrúa, og hugmyndina að fella vinnu við fréttabréf undir starf 
menningarfulltrúa og auka starfshlutfall sem því nemur.   



Þurfum við að ræða betur að fella vinnu ritstjóra fréttabréfs undir starf menningarfulltrúa. Er eitthvað 
neikvætt við það að hafa þetta samhangandi. Óskýr skil milli menningarfulltrúa og viðveru við helgihald 
en auðvitað jákvætt að menningarfulltrúi sé vel inni í öllu. 

Jónína telur það mikilvægt að ritstjóri fréttabréf sé einnig menningarfulltrúi, það sé ekki þar með sagt að 
fleiri geti ekki komið að vinnu við fréttabréf. Ritstjórinn beri ábyrgð á því að blaðið komi út en getur 
fengið efni úr fleiri áttum. 

Væri gott að menningarfulltrúi skrá niður alla unna tíma til að sjá hvort þetta er réttlátt starfshlutfall. 

Þau 30% sem gefin eru upp eiga að nýtast í menningarviðburði ekki helgihald. 

Auglýsing klár og fer út á morgun 6.maí. 

 

7. Staða tilboða í verkefni í prestbústað 

Björn fer yfir þau tilboð sem hafa boðist í þau verk er varða prestbústað. Lægstu tilboð eru: 

Tilboð upp á 65 þúsund fyrir nýju yfirborði á sólpall í prestbústað 

Ofnar í prestbústað tilboð upp á 38 þúsund. 

Og tilboð í nýja markísu er upp á 11 þúsund. 

Samtals 114 þúsund. Verðhugmynd stjórnar var upp á ca. 100 þúsund fyrir utan markísu svo það er 
samþykkt af stjórn að taka þessum tilboðum. 

 

8. Önnur mál 

Starfsreglur stjórnar verða yfirfarnar af stjórn á næstu dögum með frest fljótlega 

Ingvar nefnir að það þurfi öryggis og persónuverndar vegna að breyta öllum netföngum í nafn 
einstaklinga og að netföng erfist ekki á milli fólks þegar það hugsanlega breytir um stöðu eða hættir og 
nýtt fólk kemur í staðinn. 

 

 

Samþykktir 

Taka lægstu tilboðum í sólpall, ofna og markísu f. Prestbústað.  

Auka starfshlutfall menningarfulltrúa í 30% og fella þar undir ritstjórn fréttabréfs.  

Kaupa auglýsingar á facebook vegna stöðu menningarfulltrúa 

Samstarf við Jónínu Ara vegna jólatónleika. 

Núverandi meðlimir stjórnar haldi sínum sætum og Elín Soffía taki sæti Rebekku sem meðstjórnandi. 



 

Verkefni 

Björn   Taka tilboðum v. Prestbústaðar. 

Freydís  Hafa samband við Jónínu Ara og koma á fundi við hana til að ræða hugmyndir. 

  Taka saman hugmyndir fyrir 17.júní og senda á stjórn og starfsmenn.  

 

Ingvar  Klára auglýsingu fyrir stöðu menningarfulltrúa og senda á Berglind 

Berglind  Leggja út auglýsingu fyrir stöðu menningarfulltrúa á heimasíðu og facebook. 

 

 

 

 

 

 

 


