
Stjórnarfundur 02.06.2020 

 

Staðsetning: Teams – netfundur  

Fundur settur kl. 17.30. 

Fundi slitið kl. 20.30. 

 

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

Freydís – menningarfulltrúi, Sverrir Már Gunnarsson, Guðrún Elín 
Svansdóttir, Guðjón Andri Rabbevåg, Kolbrún Rut Ragnarsdóttir og  
Eyjólfur Magnússon voru á fundi fram að lið 6 í dagskrá. 

 

 

Dagskrá 

1. Starfsreglur – Jónína og Ingvar 

2. Siðareglur - Jónína 

3. Á döfinni - dagskrá næsta mánaðar - Inga/Freydís/Ingvar 

a. Fundur og grill 13. júní - Ingvar 

b. 17. júní - Freydís 

c. Ferming á Íslandi - Inga 

4. Fjölskylduútilega í ágúst – Inga/Ingvar 

5. Önnur mál? 

Varastjórn og menningarfulltrúi víkja af fundi 

6. Starfsmannamál – Ingvar 

7. Ráðning menningarfulltrúa 

 

 



 

Umræða 

1.Starfsreglur – Jónína og Ingvar 

Ingvar og Jónína fara lauslega yfir nýuppfærðar starfsreglur og samþykktir stjórnar Íslenska 

safnaðarins í Noregi 2020-2021 

Mikilvægt fyrir alla að vita það sem stendur um stjórnarfundi  og hvernig ber að tilkynna þá og 

hvernig á að senda inn erindi og tilkynningar. 

 

Ingvar  mun senda út skjalið með nokkrum viðbótum á alla stórnarmeðlimi svo allir geti lesið og 

komið með athugasemdir og svo verður endanlegt skjal sent út til samþykktar og undirskriftar. 

 

2.Siðareglur 

Jónína fer yfir siðareglur safnaðarins. Það er skylda formanns að fara með öllum nýjum aðilum í 
stjórn og starfsmönnum yfir siðareglur safnaðarins. 

Voru skrifaðar 2009 og komin tími til að endurskoða þær. 

 

3. Á döfinni - dagskrá næsta mánaðar - Inga/Freydís/Ingvar 

a. Stjórnarfundur í Ólafíustofu og grill 13. júní – Ingvar og Inga 

Hópefli og svo grill heima hjá Ingu.  Plan B, ef það verður leiðinlegt veður, gæti 

verið að fara í skólann hjá Jónínu. Stjórnarfundur hefst kl. 10  

b. 17. júní – Freydís  

Búið að hafa samband við Nordberg kirkju vegna 21. eða 20. júní. 

Inga ætlar að hafa samband við fjallkonu úr hóp 60+.  

Rebekka finnur sjálfboðaliða til að aðstoða við leiki og ýmislegt.  

Bakaríið í Kolbotn er til í að selja kleinur og snúða.  

Íslendingafélagið er til í að lána fjallkonubúning og fána.  

Kannski hægt að fá fána hér í Noregi. 



 

c. Ferming á Íslandi – Inga 

Það lítur út fyrir að það verði ferming á Íslandi eins og staðan er í dag. Nokkrir 

búin að staðfesta 28. júní og einhverjir 9. ágúst hvortveggja á Íslandi. Eitt barn vill 

fermast 6. september í Ósló. 

Inga ræddi við séra Ágúst prest Íslendinga í Svíþjóð og þau voru sammála um 

best væri að sameina fermingarferðalagið í haust, 4. október, að það verði bæði 

fermingarbörn þessa árs og næsta. 

Verðum að passa fjöldatakmarkanir í Svíþjóð þegar þeim er slegið saman. 

Næg svefnpláss eru í Åh stiftgård, þar sem ætlunin er að hafa námskeiðið. 

Inga bauð fermingarbörnum í Svíþjóð að fermast í okkar messum á Íslandi. 

 

Séra Ágúst finnst ólíklegt að það verði hægt að halda leiðtoganámskeið í lok ágúst í 

Gautaborg. Danmörk eða Noregur getur komið til greina.Séra Ágúst hefur séð um að 

skipuleggja.  

Stjórn er jákvæð fyrir því að halda dag íslenskra presta í skandinavíu þegar fram líða 

stundir.  

Leiðtoganámskeiðið er alltaf síðustu helgina í ágúst. 

Ingvar er með hugmynd að staðsetningu sem hann kannar og Inga hefur samband við 

séra Ágúst og ræðir þessa hugmynd. 

 

 

4.Fjölskylduútilega í ágúst – Inga/Ingvar 

Rebekka hefur útfært tillögu að dagskrá fyrir 7-9. ágúst við Rokosjøen, mitt á milli Hamar og 

Lillehammer. 



Rauður þráður í dagskrá að fjölskylan öll geti tekið þátt. 

Söfnuðurinn leigir 3 sumarbústaði fyrir starfsfólk ef þarf. Hægt að leigja kaffitjald og þar er 

gamalt húsnæði sem áður var veitingasala sem væri hægt að nýta ef það er leiðinlegt veður.   

Bátaleiga á svæðinu og lítil verslun með nauðsynjavörur. 

Verður auglýst vel og þetta er hugsað í stað sumarbúða og  ef vel heppnast þá væri gaman að 

hafa þetta árlegt. 

Fólk þarf að skrá sig,  fjöldi fullorðna og barna. Eru 40 tjaldstæði á svæðinu. Og 

fjöldatakmarkanir á samkomum enn sem komið er.  

 

 

5.Önnur Mál 

Spurt um stöðu vegna seinagangs hjá prófarkalesara fyrir fréttabréf. 

Berglind og Freydís staðfesta að það sé á áætlun.  

 

Varastjórn og menningarfulltrúi víkja af fundi 

 

Umræða um tölvupóst þar sem kemur fram ósk um að efla starf  60 plús hópsins. Inga svaraði 

póstinum í dag þannig að þar værum öll sammála og viljum vinna að því. 

Einnig er öllum velkomið að koma og ræða hugmyndir.  

Hugmynd að  ræða við hópinn og spyrja hvort þau  vilji hafa nefnd á sínum vegum. Hvetja 

hópinn til að hafa samband við kunningja úti á landi og hvetja þau til að stofna hóp og benda 

þeim á að hægt er að fá styrk hjá söfnuðinum. 



Hafa samband við alla sem eru á þessum aldri og senda þeim sms þegar að er viðburður á okkar 

vegum á svæðinu. 

 

Heimasíða  

Ný heimasíða fer veraldarvefinn 29. Júní. 

Berglind, Inga og Ingvar taka vikulegan stöðufund um heimasíðu þangað til, kl. 12.15 á 

þriðjudögum. 

 

8. Starfsmannamál – Ingvar 

Finna þarf annan starfstitil fyrir starfsmann Ólafíustofu  

Allir starfsmenn  hafa skrifað undir trúnaðareið nema einstaka ungleiðtogi.  

Ingvar er tilbúinn með pappíra fyrir sakavottorð og það verður sent út fljótlega. 

Starfssamningar, það þarf að útbúa staðlaða samninga fyrir alla sem vinna í aukavinnu og 

það þarf að fara yfir hvað þarf að koma fram þar..  

Einhverjir eru samningslausir. 

Tvær umsóknir komnar um stöðu æskulýðsfulltrúa. 

 

9. Ráðning menningarfulltrúa 

7 aðilar sóttu um stöðu menningarfulltrúa og 4 aðilar voru kallaðir inn til viðtals. 

Fyrir viðtal voru send út fleiri persónuleikapróf, spurningalisti og streitupróf. 

Viðtalið og prófin voru svo metin af Jónínu og Ingvari, í sitthvoru lagi og svo báru þau saman 

bækur sínar. Einnig nýttu þau skortöflu til að vega og meta umsækjendur. 



Jónína vill nýta menningarfulltrúinn til að markaðssetja söfnuðinn og bæta ímynd hans út á 

við.  

Samþykkt að bjóða Pálínu Ósk Hraundal starfið og semja við hana um kjör og kaup. 

Ingvar hefur samband við starfandi menningarfulltrúa og ræðir við hana um starfslok og 

áframhaldandi starf ef mögulegt er. Og þakkar fyrir frábært samstarf.  

Fundi slitið. 

Samþykktir og samantekt 

Sameiginlega fermingarferð sé það mögulegt vegna fjöldatakmarkana. 

Halda fjölskylduútilegu 7-9. ágúst við Rokosjøen, í stað sumarbúða í ár.  

Heimasíðan verður opnuð 29. júní næstkomandi þó það verði ekki allt efni klárt. 

Finna nýtt starfsheiti fyrir Starfsmann á skrifstofu. 

Bjóða Pálínu Ósk Hraundal starf sem menningarfulltrúi safnaðarins. 

 

Verkefni 

Inga/ Berglind   vinna áfram með menningarfulltrúa að 17. júní hátíð. 

   Ræða við 60+ hópinn um eflingu starfs þeirra. 

Ingvar    sendir út skjal vegna sakavottorðs. 

   Hefur samband við fráfarandi og tilvonandi menningarfulltrúa. 

   Útbúa staðlaðann starfssamning fyrir aukastarfsfólk. 

   Athuga með staðsetningu fyrir leiðtoganámskeið í Noregi í ágúst. 

Inga r   Ræðir við séra Ágúst um leiðtoganámskeið í Noregi í ár. 

 

 



 

 

 

 

 


