
Stjórnarfundur 4.ágúst 2020 

 

Staðsetning: Teams - netfundur 

Fundur settur kl. 19.19 

Fundi slitið kl. 20.45 

 

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

Soffía – meðstjórnandi, Inga – prestur, Pálína – menningarfulltrúi, Rebekka – 

æskulýðsnörd og Berglind Gunnarsdóttir – starfsmaður. 

 

Dagskrá 

1. Inga: 

• horfur í heimsfaraldrinum og hvernig það hefur áhrif á okkar starf í vetur 

• fræðsluhelgin 29.-30. ágúst 

• fermingarhelgin 2.-4. Okt 

• sáttaumleitanir við fyrrv. Menningarfulltrúa 

2. Útilega við Rokosjoen 7.-9.ágúst. 

3. Staða á heimasíðu 

4. Viðburðir í Ólafíustofu 

5. Annað 

 

 

Umræða 

1. Inga: 

• Horfur í heimsfaraldrinum og hvernig það hefur áhrif á okkar starf í vetur 

Við verðum að vera viðbúin því að staðan getur breyst mjög skjótt og við þurfum að skoða hvað við 
eigum að plana mikið. 



Alltaf gott að hafa plan B, nýta tæknina og ekki láta allt falla niður, það er mikilvægt. 

Hafa minni viðburði og hafa allt landið með 

 

• Fræðsluhelgin 29.-30. Ágúst 

Fólkið kemst frá Svíþjóð og Danmörku á vinnuundanþágu, en það er spurning hvort Ísland verði setti á 
rauðan lista og þá er erfitt að fá fyrirlesara þaðan.  

Ingvar kannaði hótel/hús Rauða Krossins í Tjöme í Tönsberg og það gætum við haft útaf fyrir okkur, eru 
með fundarsal og hlaðborð með allan mat. Þar eru einnig 3 aðskilin hús fyrir gistingu. Líklega hagstæðara 
en hótel í Ósló. 

Gætum athugað með Son líka þar sem við vorum síðast, þar erum við alveg útaf fyrir okkur. 

 

• Fermingarhelgin 2.-4. Okt 

Fermingafræðslan og fermingaferðalögin er óvissumál 

Hvað varðar fermingarferðalagið að þá er ein hugmynd að hafa námskeið í gegnum netið í stað þess að 
láta það falla alveg niður.  

2.-4. Október er stefnan að vera á Ah Stiftgaarden eins og undanfarin ár en svæðið er rautt eins og er. 

Væri möguleiki að hafa námskeiðið í Noregi í ár í staðinn og athuga med t.d. Norsk Misjon Samband sem 
eiga fleiri staði víðsvegar um landið.  

Stefnum á að halda uppi sem mestu starfi með tækninni. 

 

• sáttaumleitanir við fyrrv. Menningarfulltrúa 

Söfnuðurinn vil endilega komast að sáttaniðurstöðu  og stefnan er sett á fund á næstu vikum.  

 

2. Útilega við Rokosjoen 7.-9.ágúst. 

 

Verið að setja út auglýsingu og kaupa birtingu á hana. 

Lítur út fyrir góða mætingu.  

Allt skipulag klárt og Ingvar búin að fara og kanna aðstæður og ræða fyrirkomulagið við staðarhaldara. 

Sprittstöðvar út um allt og við verðum að passa upp á að þvo allt sem við notum. 

 

 



3. Staða á heimasíðu 

Útlitið hlóðst ekki inn og það þarf að heyra í þeim sem settu upp síðuna og fá það lagað, Ingvar er í 
samskiptum við þá. 

 

4. Viðburðir í Ólafíustofu 

Borist hefur ósk frá meðlimi 60+ að við birtum fréttir af málum gráa hersins á Íslandi. 

Við erum ekki fréttaveita en bendum frekar á Facebook hóp fyrir meðlimi 60+, þar gætu þau deilt 
fréttum sem væru þeim áhugaverðar.  

 

Umræða um hvort fara eigi af stað með hittinga fyrir 60+ hópinn. 

Allir sammála um að þá sé mikilvægt en passa verði vel upp á smitvarnarreglur, þrif og skráningu á þeim 
sem mæta. 

 

Sama gildi um aðra viðburði eins og Krílakaffi 

 

5. Annað 

Staða á meðlimatali 

Fylkesmannen er búin að uppfæra skrána og senda á geisladisk!!  Með einu PDF skjali. 

7432  meðlimaskráninga voru sendar inn, 6009 voru samþykktar. 

516 fluttir úr landi, 61 látinn, 5 með galla í persónunúmeri, 1 tvískráður hjá okkur og 684 eru skráðir í 
fleira en 1 trúfélag.  

3 af þeim hafa þegar óskað eftir útskráningu. 

 

Viljum við fara í átak til að fá fleiri meðlimi í söfnuðinn? 

Það er ákveðið átak í sjálfu sér að vinna í ímynd og starfi safnaðarins og gera hann aðlaðandi svo fólk vilji 
vera með. 

Væri gaman að fólk fengi fallega sendingu frá okkur þegar það flytur til landsins 

Ættum að fá þegar við erum komin með okkar eigið meðlimakerfi, sendingu frá þjóðskrá yfir þá sem skrá 
flutning til Noregs. 

Erum strax farin að fá miklu meira jákvæðara umtal. Fyrir góðan prest og spennandi starf. 

Væri hugmynd að fá meiri svörun frá þeim sem sækja viðburðina okkar, jafnvel viðtöl.  



 

Staða á jólatónleikum  

Á næstu dögum verður farið í að bóka húsnæði 

 

Hver er staðan á lögsókn safnaðarins gagnvart norska ríkinu? 

- málið hefur verið sent inn til Oslo Tingrett. 

Haldinn var fundur með lögfræðing, sænska og finnska safnaðarins, það átti að vera annar fundur en svo 
kom Covid-19 og þá frestaðist hann. 

Hafa ekki komið nein svör síðan málið var sent inn til Oslo Tingrett fyrir sumarfrí. 

 

Næsti fundur  verður á netinu þriðjudaginn 18.ágúst 2020. 

 

Samþykktir og samantekt 

Halda uppi sem mestu starfi í litlum hópum og með því að nýta tæknina 

Hafa minni viðburði og hafa allt landið með. 

Passa verði vel upp á smitvarnarreglur, þrif og skráningu á þeim sem mæta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


