
Stjórnafundur 30.06.2020  

 

Staðsetning: Teams – netfundur  

Fundur settur kl. 20.00 

Fundi slitið: kl. ( Fundaritari fór af fundi kl. 20.45) 

 

Til staðar á fundi:  Jónína – formaður, Katla – varaformaður, Ingvar – gjaldkeri, Björn – ritari  

og Elín – meðstjórnandi eru til staðar á fundi allan tímann. 

Inga – prestur, Berglind – starfsmaður, Pálína – menningarfulltrúi og Rebekka – 

æskulýðsfulltrúi fara af fundi kl. 20.45. 

 

Dagskrá 

1. Fjárhagsstaða safnaðarins – Ingvar 

2.  Svar frá fylkismanni vegna meðlimatals – Ingvar 

- Staðan 

- hvað þarf að gera? 

3. Dagskrá safnaðarins eftir sumarfrí – Inga, Rebekka, Pálína 

4. Heimasíðan – Ingvar og Berglind 

5. Skipulag funda fram að áramótum – Jónína 

6. Önnur mál? Ekki hafa borist nein 

Starfsmenn víkja af fundi 

7. Starfsmannamál 

 

 

 



Umræða 

1. Fjárhagsstaða safnaðarins – Ingvar 

Ingvar segir stöðuna mjög góða, allir kostnaðarliðir eru undir áætlun nema Ólafíustofa, en það er vegna 

reikninga er varða það að fá lokasamþykkt á húsnæðið. 

 

2. Svar frá fylkismanni vegna meðlimatals – Ingvar 

-  Staðan 

- hvað þarf að gera? 

Við fengum samþykkta 6009 skráða félaga frá Fylkesmannen. 

Upplýsingar um þá sem ekki eru samþykktir og hvers vegna kemur í bréfpósti frá Fylkesmannen, 

vonandi á næstu dögum.  

Þegar sá listi kemur þurfum við að biðja þá aðila sem eru tvískráðir að skrá sig úr öðru félaginu. 

Stefnum á að senda öllum tvískráðum bréf með rökstuðningi um afhverju þeir ættu að vera í 

okkar söfnuði og hvetja til skráningar hjá okkur. 

Setja góðar leiðbeiningar á heimasíðuna um það hvernig fólk finnur í hvaða trúfélög það er 

skráð. 

Sendum inn mótmæli vegna allra sem eru ekki látnir eða fluttir áður en skráning verður skoðuð 

aftur í október. 

 

3. Dagskrá safnaðarins eftir sumarfrí – Inga, Rebekka, Pálína 

Í haust byrjum við á fjölskylduhelgi og fermingu. 

Það hafa borist margar beiðnir um giftingu og skírn í sumar sem er gleðilegt. 

Stefnum á fræðsludagskrá í lok ágúst í Noregi í stað Svíþjóðar eins og venjulega. 

Fermingarmessa verður í byrjun ágúst. 



Stefnt á tvær helgar með Messychurch í Kristiansand og Sandefjord 

Stefnum á skipulagða dagskrá í messuhaldi en erum tilbúin að bregðast aðstæðum hverjar sem 

þær verða. 

Fermingarfræðslan verður með nýju og spennandi sniði 

Aðventuhátíð jafnvel færð fram um viku, losar um einn dag fyrir jólamessur úti á landi. Erfitt að 

fá kirkjur vegna Lys våken í nánast öllum norskum kirkjum. 

Ósk um að við komum til Tromsø með ígildi sjómannadagsmessu þegar tækifæri gefst. 

Þurfum endilega að koma af stað starfi í Þrándheimi, Tromsø og Molde. 

 

Pálína fer yfir sínar hugmyndir og nefnir hugmyndir um handverksmarkað, menningargöngu 

fyrir 60+, íslensku náttúrdag til að efla íslenska tungu með ratleik. Útbúa efnispakka sem væri 

hægt að senda í fleiri landshluta.  

Myndlistaklúbbur sem gæti hist í Ólafíustofu og jafnvel unnið að sýningu. Tónleika með ungu 

tónlistafólki, gönguferð fyrir konur og fyrir kalla með núvitund, báli og notalegri stund, 

fyrirlestrarröð,( væri hægt að streyma því á netinu) Ljósmyndanámskeið með grafískri hönnun 

og stofna ljósmyndaklúbb ef áhugi væri fyrir hendi eftir námskeið. 

Bókaskiptimarkað með íslenskar barnabækur. Væri gaman að leggja meira í  Ólafíuhátíð, fá þá 

sem ekki hafa verið að mæta, gera hana að meiri fjölskylduhátíð kannski. 

Fleiri hugmyndir koma einnig til greina s.s. útieldunarnámskeið, upplestur, bókaklúbbur og 

kaffinámskeið með Gauja, laufabrauðsskurður og aðventuhandverkshátíð jafnvel í samvinnu við 

sendiráðið. 

Daði kemur til Ósló í nóvember, væri gaman að fá hann á aðventuhátíð. 

Jólatónleikar með Jónínu Ara, Guðbjörgu og Gróu. 

 



Rebekka er á fullu að undirbúa útilegu í 7.-9.ágúst og leiðtoganámskeið í lok ágúst 

Hefur reynt að fá fólk í Þrándheimi til að fara af stað með barnastarf. 

Hefur verið að hafa samband við leiðtoga úti á landi og fá þá til að koma á námskeiðið 

Ungmenna helgi 13 ára og eldri frá öllu landinu fara í Norefjell 25-27. september 

Landsmót ÆSKÞ á Íslandi í viku 44 og stefnan er sett á að fara þangað. 

 

4. Starfsmannamál – Ingvar 

Staðan á starfssamningum og sakavottorðum. Starfssamningar undirritaðir við alla nema tvo 

aðila. 

Það á enginn að vinna nema með samning. 

Allir hafa skrifað undir trúnaðareið. 

 

 

5. Heimasíðan – Ingvar og Berglind 

Heimasíðan er klár, fer í birtingu á morgun, 1.júlí 2020. 

 

6. Skipulag funda fram að áramótum – Jónína 

Höfum að öllu jöfnu verið að hittast einu sinni í mánuði í Ólafíustofu, en undanfarið hafa 

verið fleiri netfundir vegna aðstæðna sem hafa gefið góða raun.  

Tillaga um að hittast tvisvar á önn, seint í september og í nóvember, og gera meira úr því þá 

til að nýta betur kostnaðinn sem fylgir því að koma öllum á staðinn, og vegna aðstæðna í 

samfélaginu með fjöldatakmörkunum og jafnvel samkomubanni. 



Stefna að því að allir komi á námskeið í ágúst ( ásamt Íslenski söfnuðunum í Svíþjóð og 

Danmörku). 

Samþykkt að prófa þetta skipulag fram að jólum og hefja netfundi þann 3.ágúst og svo 

18.ágúst og 29.ágúst. Framhaldið verður svo ákveðið seinna. 

7. Önnur mál? Ekki hafa borist nein 

Björn nefnir að markísurnar komi upp 10.ágúst  í prestbústaðinn. 

Starfsmenn víkja af fundi þar með talið settur fundaritari. 

8. Starfsmannamál 

 

 

Samþykktir og samantekt 

Að halda áfram með netfundi og hittast svo tvisvar á önn 

 

Verkefni 

Ingvar / Berglind : Setja góðar leiðbeiningar á heimasíðuna um það hvernig fólk finnur í hvaða 

trúfélög það er skráð. 

Ingvar : Senda inn klögu vegna allra sem eru ekki látnir eða fluttir áður en skráning verður 

skoðuð aftur í október. 

 


