
Stjórnarfundur 20.maí 2020 

 

Staðsetning: Teams - netfundur  

Fundur settur kl. 20.00 

Fundi slitið kl. 23.00 

 

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

 

Dagskrá 

1. Fundir framundan 

2. 17.júní, hvað gerum við með það. 

3. Yfirferð og samþykktir á fundargerðum fyrir árið 2020 og til dagsins í dag. 

4. Klára að fara yfir stefnu og starfsreglur safnaðar. 

5. Önnur mál. 

 

 

Umræða 

 

1. Fundir framundan 

2.júní verður netfundur. 

Sumarfundur verður á pallinum hjá Ingu þann 13.júní. Fara t.d. um slóðir Ólafíu eða eitthvað 
skemmtilegt og svo matur /grill hjá Ingu. 

Hafa netfundi fram á haustið og hafa jafnvel fleiri netfundi í framtíðinni. Umhverfisvænna og ódýrara að 
halda netfundi og þá er hægt að leggja meira í færri staðarfundi.  

 

2. 17.júní hvað gerum við með það 

Freydís búin að fá ábendingu um svæði í Lambertseter. Fótboltavöllur sem kirkjan þar leigir út. 
Lautarferð / partý þar sem allir koma með sitt. Við myndum bjóða upp á skemmtiatriði. Og jafnvel 



einhverja leiki fyrir börnin. Freydís ætlar að hafa samband við þann sem sér um útleigu á svæðinu og 
heyra með kostnað. 

17.júní kostaði söfnuðinn 21 þúsund krónur í fyrra (2019). 

Lagt er til að söfnuðurinn geti styrkt að upphæð 25 þúsund kr. Það væri þá heildarkostnaður sem 
söfnuðurinn styrkir og Inga, Freydís og Berglind fá svo frjálsar hendur með það hvað þær vinna úr því. 
Það er samþykkt. 

 

3. Yfirferð og samþykktir á fundargerðum fyrir árið 2020 og til dagsins í dag. 

6.jan - er þegar samþykkt. 

23. mars – samþykkt. 

30. mars - samþykkt eftir lagfæringar smávægilegra athugasemda. 

1.apríl – samþykkt. 

7.apríl – samþykkt. 

14.apríl – samþykkt. 

20.apríl – samþykkt. 

27.apríl - engar athugasemdir  

2.maí - einstaka athugasemd við orðalag.  

Athugasemd vegna umræðu um nafnabreytingu á söfnuðinum. Eftir nánari athuganir þá kemur í 
ljós að hefur verið samþykkt á fundi 2016 og svo endanlega árið 2017. Nafnabreyting frá íslenska 
söfnuðinum í íslensku kirkjuna hefur því þegar verið samþykkt og því verður að fylgja eftir, með 
þeim fyrirvara að stjórn fái lögfræðiálit um hvort þetta standist norsk lög. 

Við verðum að klára þetta mál núna, og hafa samband við lögfræðing til að fá álit. Jónína hefur 
samband við Önnu Júlíusdóttir 

Endilega að hafa samband við Hjörleif Valsson og segja honum að þetta hafi verið rétt hjá 
honum.  Jónína hefur samband við hann. 

Skýrist kannski að hluta til vegna þess að þarna var skipt algjörlega um stjórn safnaðarins svo 
málinu hefur ekki verið fylgt eftir eins og bar og önnur mál sem tóku athyglina. 

Fundargerð Samþykkt. 

5.maí – samþykkt eftir lagfæringu athugasemda. 

14.maí – er ennþá í yfirlestri. 

18.febrúar – samþykkt 

16.mars – óformlegar umræður, þarf að fara betur yfir vegna samþykkta. 



7.mars – samþykkt. 

Allar samþykktar fundargerðir verða lagðar út á heimasíðu af fundarritara. 

 

4.Klára að fara yfir stefnu og starfsreglur safnaðar. 

Umræða um innihald í skjalinu. 

Ingvar setur inn samþykkta taxta 

Jónína fer yfir heildartexta, ritvillur o.þ.h. og skrifar um samstarf og flytur til texta um dagskrá á fundum. 

Ingvar setur upp textann svo vel liti út 

 

Rebekka tók vel í hugmynd um sumarbúðahelgi/fjölskylduútilegu og ætlar að vera klár með tillögu að 

dagskrá fyrir næsta fund. 2.júní 

Gauji var til í að vera með.  

 

5.Önnur mál 

Æskulýðsfulltrúi, staða 

Ingvar og Berglind setja út auglýsingu á föstudaginn 

 

Samþykktir 

Halda fleiri netfundi framvegis, virkar vel og er umhverfisvænna og ódýrara 

25 þúsund króna styrkur til að halda 17.júní hátíð 

Fundargerðir til dagsins í dag samþykktar fyrir utan 16.mars og 14.maí 

 

Verkefni 

Rebekka Leggja drög að dagskrá fyrir fjölskylduhelgi 

Jónína og Ingvar klára að skrifa stefnu safnaðarins og starfsreglur. 

 

 

 



 

 


