
Stjórnarfundur 14. Maí 2020 – netfundur  

 

Staðsetning: Teams -netfundur 

Fundur settur: kl. 20.00 

Fundi slitið: kl. 23.17 

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

Margrét Ólöf til staðar á fundi frá kl. 20.00 til kl. 20.18. 

Rebekka – verkefnastjóri sumarbúða og unglingahelgar kom inn á fund kl. 22.00 
og fór af fundi kl. 22.17. 

 

 

Dagskrá 

1. Sandefjord og Kristiansand – dagskrá framundan ætlum við að halda einhverju þar inni, sjá 
tölvupóst frá Margréti Ólöfu. 

2. Sumarbúðir og unglingabúðir – Erum búinn að missa Knattholmen sem verður lokaður í allt 
sumar og við þurfum að taka afstöðu til þess hvort við ætlum að halda unglingabúðir eða ekki 
(eru núna á frestun) en það hefur áhrif á greiðslu launa – Rebekka verður vonandi með okkur í 
þessari umræðu. 

3. Vinnureglur stjórnar - þarf að fara yfir og samþykkja, sjá eigin tölvupóst sem ég hef sent um 
það áður. 

4. Rebekka tillaga frá IOI og IH - kemur fyrir fundinn í eigin tölvupósti 
5. Fara yfir umsóknir sem eru komnar nú þegar um starf menningarfulltrúa (ef gefst tími til þess) 

Yfirferð og samþykkt fundargerða hefur þegar verið frestað og fært til næsta fundar. 

 

Umræða 

1. Sandefjord og Kristiansand – dagskrá framundan ætlum við að halda einhverju þar inni, sjá 
tölvupóst frá Margréti Ólöfu. 

Samþykkt að aflýsa helgihaldi 23. Og 24. Maí en það er kemur upp hugmynd að halda lautarferð 
utandyra í stað sumarhátíðar þann 7.júní. 

Ýmsir möguleikar ræddir og samþykkt að hafa þetta seinna og utandyra. 



Samþykkt að aflýsa öllum viðburðum sem eru á dagskrá fyrir 15.júní og þar sem er gert ráð fyrir fjöldi 
þáttakenda gæti farið yfir 50 manns. 

 

Margréti langar að gera eitthvað með æskulýðshópnum og óskar eftir hugmyndum að því.  Bent á Zoom 
fundi og fundi utandyra, líkt og gert hefur verið í Ósló. 

Margrét, Ingvar og jafnvel Inga funda um hvað sé hægt að gera lengra fram í tímann í 
Sandefjord/Porsgrunn.  

 

Margrét fer af fundi kl. 20.18. 

 

Yfirferð á fundargerðum hefur verið frestað til næsta fundar 

Tillaga um að fundargerðir verði sendar út eftir fundi og þar gefinn frestur til að koma með 
athugasemdir. Ef engar berast innan 7 daga, teljist fundargerð samþykkt . 

Tekið fyrir á næsta fundi ásamt fundargerðum. 

 

Fjármál 

Ingvar fer yfir stöðuna sem er samkvæmt áætlun.  

Rekstrarreikningur er samkvæmt áætlun 578 rúmlega þús. Þar inn. Sama gildir um launareikning, laun 
eru farin út en ekki feriepenger.  

1 milljón á sparireikning. 

Ársstaðan er núna 1.3 milljónir í mínus. Sem er eðlilegt þar sem þá á eftir að koma inn tekjur frá norska 
ríkinu. 

Allir útgjaldaliðir eru hærri en í fyrra sem verður að teljast eðlilegt þar sem þá var ennþá allt í 
sparnaðarham. 

Ingvar nefnir að ef styrkur safnaðarins til Ólafíusjóðs, 200 þús þurfi að fara út áður en ríkisstyrkurinn 
kemur inn, þá verður það tekið af sparnaðarreikning tímabundið. 

Tekjurnar frá ríkinu ættu þó að berast á réttum tíma það hefur verið venjan og nú er það svo að ef það 
þarf að leiðrétta eitthvað varðandi meðlimafjölda að þá verður það gert á næsta ári. 

Meðlimaskráin er send inn einu sinni á ári til Fylkesmannen og það svo sent inn til 
Brønnøysundregistreret. 

45 % af tekjum safnaðarins koma frá norska ríkinu og 55% frá kommúnum. 

Ef Brønnøysundregistreret finnur einhverja sem eru tvískráðir þ.e. skráðir í tvö mismunandi trúfélög, 
munum við í ár senda þeim bréf  þar sem þeir eru beðnir að laga það. 



Fylkesmann borgar viðbætur og/eða leiðréttingar í nóvember. 

Kommúnur greiða út sinn hlut teknanna frá september – mars.  

 

Hver er staðan á opnun á Ólafíustofu, mikilvægt að hún sé opin eins og hægt er 

Opið alla þriðjudaga og fimmtudaga en það hefur ekki verið auglýst nein opnun. 

Lausnir eins og að panta tíma ætli fólks sér að koma nefndar og skýrari verklagsreglur varðandi auka þrif 
verða að vera til staðar sé fólk að koma í heimsókn.  

Það þarf að vera til staðar skilti sem sýnir hvernig á að þrífa og til hvers sé ætlast af gestum varðandi þrif 
og handþvott. 

 

Tölvupóstur varðandi málsókn gegn ríkinu.   

Tölvupóstur frá Henriette Willix hjá lögfræðistofunni Sulland til IH og JMA, afrit sent á II sem hér eftir 
mun líka fá alla pósta frá lögfræðistofunni og sér um að svara þeim. 

Ingvar og Inga hafi svarað og það væri sniðugt fyrir norrænu söfnuðina að taka Zoom fund og fara yfir 
þessi atriði saman. 

En í grófu máli þá var þetta stefnan eins og hún verður birt dómnum. 

Lögfræðingurinn bað um athugasemdir frá hverjum söfnuði fyrir sig, II sendi inn fyrirspurnir varðandi 
örfá atriði. 

Athugasemdir frá okkur voru varðandi börn sem eru skírð hjá okkur eftir 1997 til 2016 sem voru líka 
tekin út úr söfnuðinum þó að þeir noti það sem rök að skírn eigi að vera í Noregi til að teljast sem gild 
innskráning. Önnur athugasemd var meira spurning sem snéri að því hverjir væru skrifaðir fyrir hönd 
safnaðarins en hvort það hefði áhrif á hverjir gætu mætt fyrir hönd safnaðarins í réttinn. 

Ingvar nefnir að það séu 17 lögfræðingar að vinna að málinu sem segir ýmislegt. 

 

Tryggingar stjórnarmeðlima 

Stjórn safnaðarins er tryggð en spurningin er hvort það þurfi að kaupa tryggingar fyrir stjórn Ólafíusjóðs 
sérstaklega? 

Tryggingin gildir ef t.d. stjórnin brýtur á starfsmanni að þá er hægt að kæra stjórnarmeðlim persónulega 
og tryggingin dekkar það. 

Ingvar sendir fyrirspurn á tryggingafélagið hvort tryggingin gilti fyrir sjóðsstjórn einnig. 

Anna Júlíusdóttir fær einnig fyrirspurn um sama efni. 

 



Staðan á fréttabréfi. 

Katla hefur borist eitthvað efni. 

Ingvar talar við Atla en það þarf að heyra fyrst í Freydísi.  

Virðist vera fast á mörgum stöðum, ekki eitthvað eitt að en bara ástandi almennt. 

 

Staða á heimasíðu 

Einhverjir textar liggja hjá Atla og einhverjir eru óskrifaðir 

Ingvar og Berglind taka stöðufund og setja betri gang í málið. Bæði hvað varðar útlit og innihald. 

 

17.júní umræða er frestað þar til seinna. 

 

Staða á umsóknum um starf menningarfulltrúa: 

Borist hafa 3 umsóknir um menningarfulltrúastarf. Farið verður yfir þær þegar umsóknarfrestur er liðinn. 

 

Starfsreglur og samþykktir stjórnar Íslenska safnaðarins í Noregi - 2020-2021. 

Stjórn fer í sameiningu yfir skjalið  

 

Nýtt í ábyrgð ritara: 

 -útbúa þarf samþykktarskrá, þar sem skráðar eru allar þær samþykktir sem hafa verið gerðar. 

 Word skjal, samþykktir 20-21. Þar þarf að koma fram dagsetning og vísun í fundargerð. 

Nýtt hlutverk, persónuverndarfulltrúi: 

 -viðkomandi þarf að taka við kvörtunum er varða persónuvernd 

 - setja sig inn í persónuverndarstefnu. 

 -stjórn þarf að útnefna persónuverndarfulltrúa. 

-starfsmenn fylgja eftir persónuverndarstefnu og sjá um framkvæmd en fulltrúinn fylgir því eftir 
að það sé gert. 

-höfum alltaf aðgang að tveimur lögfræðingum, bæði okkar og biskupsstofu. Sá frá biskupsstofu 
aðstoðaði við að skrifa persónuverndarstefnu safnaðarins. 

 



Elín Soffía Pilkington tekur stöðu sem persónuverndarfulltrúi fyrir hönd safnaðarins. 

 

Nýtt hlutverk, ábyrgðaraðili fasteigna. 

 -sér um öll mál sem lúta að fasteignum safnaðarins.  

Ábyrgðarmaður fasteigna er Björn Hallbeck 

 

Ábyrgðaraðili fréttabréfs er Katla Sveinbjörnsdóttir. 

 

Nýtt hlutverk, starfsmannastjóri: 

 -Hefur áður verið ábyrgð formanns en er nú sér staða. 

-Fylgir eftir launum, veikindavottorðum, frídögum, lífeyrismál. Öll eftirfylgni 
starfsmannamála.    

 Starfsmannastjóri 2020-2021 er Ingvar Ingólfsson 

 

 Trúnaðarmaður starfsmanna 2020-2021 er sr.Inga Harðardóttir  

 

Varastjórn, þarf að senda inn tillögu til laganefndar að breyta þessu í varamenn stjórnar. 

Allir þurfa að skrifa undir þagnareið.  

 

 

Rebekka kemur inn á fund kl. 22.00. 

Sumarbúðir og unglingabúðir – Erum búinn að missa Knattholmen sem verður lokaður í allt sumar og 
við þurfum að taka afstöðu til þess hvort við ætlum að halda unglingabúðir eða ekki (eru núna á 
frestun) en það hefur áhrif á greiðslu launa 

Erfitt að sjá að það sé hægt að halda sumarbúðir og halda 1 metra regluna. Með tilliti til kostnaðar og 
gleði barnanna. 

Ef sumarbúðastaðirnir eru lokaðir eru erfitt að framkvæma þó það sé hægt leigja önnur húsnæði.  

Samþykkt að aflýsa og fresta til næsta árs. 

Gott að byrja að tala um sumarbúðirnar og kynna þær fyrir fólki. Láta vita að þessu sé frestað til næsta 
árs. 



Það var búið að manna sumarbúðirnar að hluta og stjórn samþykkir að greiða starfsmönnum laun eins 
og um var samið, þó viðburðurinn hafi ekki farið fram.  

Rebekka kannar og tekur frá dagsetningu fyrir næsta sumar hjá Knattholmen.  

 

Er í lagi að halda ungmennafundi í Ólafíustofu. Þau séu aldrei yfir 20. 

Það er samþykkt af stjórn ef þau halda 1 metra reglunni og þau verða að vera úti ef þau eru fleiri en 12. 

 

Það var búið að samþykkja að fresta unglingabúðum fram á haust. Þarf að athuga stöðuna á 
Íslendingahúsinu í Norefjell fyrir unglingahelgi í haust, hvenær er laust. Eigum inni hjá þeim helgi. 
Rebekka hefur samband. 

Rebekka fer af fundi kl. 22.17. 

 

Áætlaður launakostnaður við sumarbúðirnar var 55. Þúsund og búið að skrifa undir samninga við 
helming af starfsfólki. Væri hægt að nýta efnið sem þau hafa unnið á annan hátt og í öðrum verkefnum. 

Samþykkt að Rebekka hafi samband við starfsfólkið og viðri þá hugmynd að hafa fjölskylduútilegu í 
staðinn seinni part sumars, svipað og KFUMK hefur gert um verslunarmannahelgina. 

 

 

Áframhald á yfirferð Starfsreglna stjórnar... 

Samþykktar fundargerðir skulu sendar til varastjórnar ( varamanna.) 

Haldinn verður nýr fundur eftir viku til að klára yfirferð á starfsreglum þar sem það sé orðið áliðið. Það er 
samþykkt. 

 

Tillagu frá Ingvari og Ingu. 

Tillaga um að ráða æskulýðsfulltrúa / verkefnastjóra barna og unglingastarfs. Eru mörg verkefni og eykst 
stöðugt. 

Verðum að auglýsa starfið opinberlega. 

Ingvar ber upp starfslýsingu til samþykktar og gefur vikufrest á athugasemdum. 

Samþykkt að auglýsa stöðuna. 

 

 



Næstu netstjórnarfundur settur eftir viku 20. Maí kl. 17.00. 

 

 

Samþykktir og samantekt 

Auglýsa stöðu æskulýðsfulltrúa / verkefnastjóra barna- og unglingastarfs. 

Senda allar fundargerðir til varastjórnar. 

Aflýsa sumarbúðum barna og skoða helgi í staðinn 

Halda unglingafund í Ólafíustofu haldist fjöldin undir 20 manns. 

Starfsmannastjóri 2020-2021 er Ingvar Ingólfsson 

Trúnaðarmaður starfsmanna 2020-2021 er sr.Inga Harðardóttir  

Ábyrgðarmaður fasteigna 2020-2021 er Björn Hallbeck 

Ábyrgðaraðili fréttabréfs 2020-2021 er Katla Sveinbjörnsdóttir. 

Elín Soffía Pilkington tekur stöðu sem persónuverndarfulltrúi 2020-2021. 

Samþykkt að hafa sumarhátíð í Knattholmen seinna og utandyra. 

Samþykkt að aflýsa öllum viðburðum sem eru á dagskrá fyrir 15.júní og þar sem er gert ráð fyrir fjöldi 
þátttakenda gæti farið yfir 50 manns. 

 Samþykki fyrir æskulýðshitting í Sandefjord/Porsgrunn á zoom og utandyra. 

Samþykkt að aflýsa helgihaldi 23. Og 24. Maí í Sandefjord og Kristiansand. 

 

 

 

Verkefni 

Allir 

• Skoða starfslýsingu v. Verkefnastjóra barna- og unglingastarfs í Ósló 

Ingvar 

• Senda hugmynd að sumarbúðahelgi í sumar á Rebekku til athugunar. 
• Senda Elínu persónuverndarstefnuna. 
• Senda Önnu Júlíusdóttur fyrirspurn vegna trygginga stjórnar Ólafíusjóðs. 
• Stöðufundur með Berglindi vegna heimasíðu 
• Heyra í Atla með stöðu á prófarkalestri fyrir fréttabréf. 



Rebekka 

• Athuga dagsetningu fyrir unglingahelgi í Norefjell 
• Kanna og taka frá dagsetningu hjá Knattholmen fyrir næsta sumar 

Ritari 

• Útbúa samþykktarskrá, þar sem listaðar eru allar þær samþykktir sem hafa verið gerðar á árinu. 

Inga/Berglind 

• Skoða opnun á Ólafíustofu, þrif og skilti. 

Margrét, Ingvar og Inga  

• Funda um hvað sé hægt að gera lengra fram í tímann í Sandefjord/Porsgrunn.  

 


