
Stjórnarfundur 31.ágúst 2020 

 

Staðsetning: Teams – netfundur 

Fundur settur kl.17.30 

Fundi slitið kl. 18.46 

 

Til staðar á fundi: Jónína – formaður, Björn – ritari, Ingvar – gjaldkeri, Elín Soffía – meðstjórnandi, 

Inga – prestur, Katla – varaformaður og Berglind – skrifstofustjóri.  

Rebekka – æskulýðsfulltrúi kom inn á fund. 

 

 

 

Dagskrá 

1. Fjármál og endurskoðandi  

2. Sáttafundur menningarfulltrúa 

3. Fermingarundirbúningur og helgi 

4. Corona plan 

5. Starfsmanna og stjórnarhelgi 

6. Unglingaátak 

7. Heimasíðan 

8. Skyndihjálparnámskeið 

9. Ungmennahelgi 

10. Önnur mál 

 

 

 

 



Umræða 

 

1. Fjármál og endurskoðandi 

Ingvar fer lauslega yfir fjárhag safnaðarins. 

Stjórn þarf að samþykkja endurskoðanda safnaðarins og tilkynna inn til Brønnoysundregister. Hann hefur 

verið starfandi fyrir söfnuðinn undanfarin  9 ár. 

Þýða þarf fundargerð á norsku sem stjórn þarf að skrifa undir og senda inn. 

 

2. Sáttafundur  

Inga  hrósar formanni og gjaldkera að fara mjög vel með málið og ljúka því. Haldinn var fundur með 

fyrrverandi menningarfulltrúa þar sem málin voru rædd hreinskilningslega og af fagmennsku.  

Hún mun taka að sér krakkaklúbbinn og tekur einnig að sér ljósmyndaverkefni, verður með í 

unglingaátaki og öðrum tilfallandi verkefnum. 

 

Rebekka kemur inn á fund  

 

3. Fermingarundirbúningur og helgi 

 

Fermingarferðalagi til Svíþjóðar er frestað um óákveðin tíma. 

Inga ræðir við presta íslensku safnaðanna í Svíþjóð og Danmörku um samstarf. 

Mikilvægt að vísa fermingarbörnum á ungmennahópana og æskulýðsferðina til Íslands 

Vonandi verður vorferðin farin og jafnvel farnar tvær ferðir. 

 

 



Fermingarfræðsla 

Hjá norsku Sjømannskirkjunni er fermingarfræðsluefnið allt aðgengilegt á netinu og það væri góður 

kostur fyrir okkur þar sem við erum svo dreifð um landið. 

Hægt að setja allt efnið á netið og svo endurnýta með viðbótum ár eftir ár. 

Ingvar skoðar kerfi sem gæti hentað okkur og velur í samvinnu við Ingu. 

Inga ræðir við presta íslensku safnaðanna í Svíþjóð og Danmörku um samstarf þessu tengt. 

Kemur til greina þar sem við erum fjölmennust að við rekum kerfið og þeir gætu lagt til efni. 

 

4. Corona plan 

Þarf að búa til viðbraðsáætlun ef það kemur upp smit hjá okkur. 

T.d. hver á að tala við fjölmiðla, hvaða svör gefum við, hverjir sjá um að hringja út og hvert, og  hvað fer í 

gang hjá okkur.  

Hægt að hafa skráningu á viðburði rafræna og með QR kóða sem einfaldar skráningu vegna viðburða. 

Mjög mikilvægt að skrá alla sem eru til staðar og halda utan um skráningu og vista hana. 

 

 

5. Starfsmanna og stjórnarhelgi 

Kemur í stað námskeiðahelgi sem frestast.  

Ingvar búin að skoða ráðstefnu hótel en það þarf að finna helgi. 

Setja upp könnun hvenær fólk kemst og hvenær er ekki dagskrá hjá söfnuðinum.  

Dagskrá helgarinnar: íslenski söfnuðurinn eftir 3 ár og eftir 5 ár. Hugmyndavinna 

Styrkleika og veikleika greining.  

Forvinnsluhugmynd, senda hugmyndir á Ingvar.  Hann ásamt Ingu og Jónínu setur saman beinagrind að 

dagskrá. 



 

6. Unglingaátak 

Rebekka ætlar út á land með ungmennadagskrá, svipað skipulag og á ungmennafundum. 

Byrjar í Sandefjord 11.september, tekur með ungleiðtoga og notar tækifærið til að virkja ungleiðtoga á 

staðnum til að setja starf í gang. 

Stefna sett á Þrándheim og Bergen um miðjan eða í lok október. Verður á föstudags- eða 

laugardagskvöldi. 

Setja þarf út sem fyrst auglýsingu fyrir 11. september. Rebekka semur auglýsingatextta.  

 

Rebekka fer af fundi 

 

7.Heimasíða 

Vantar logo á síðuna sem Ingvar lagar til og Berglind skrifar nýjar fréttir. 

Heimasíða fer í loftið á föstudaginn 4.september 2020. 

 

8.Skyndihjálparnámskeið 

Rebekka bókaði námskeið 18.september og það eru 12 skráðir nú þegar.  

Björn spyr um hjartastuðtæki og námskeið í einum pakka. 

 

9.Ungmennahelgi 

Ungmennahelgi og fermingarhelginni aflýst  

Setjum meira kraft í svæðisbundna ungmennahittinga.  

 

Næsti fundur er 15.september. kl. 19  



 

Samþykktir og samantekt 

Fermingarferðalagi til Svíþjóðar er frestað um óákveðin tíma. 

Finna kerfi og setja fermingarfræðsluna á netið. 

Aflýsum ungmennahelgi 

 

Verkefni 

• Stjórn þarf að samþykkja endurskoðanda safnaðarins og tilkynna inn til Brønnoysundregister. 

• Inga ræðir við presta íslensku safnaðanna í Svíþjóð og Danmörku um samstarf 

• Ingvar skoðar kerfi fyrir fermingarfræðslu sem gæti hentað okkur og velur í samvinnu við 

Ingu.Hún ræðir við presta íslensku safnaðanna í Svíþjóð og Danmörku um samstarf þessu tengt 

• Björn og Berglind og Elín skoða neyðarplan vegna covid-19 

• Allir senda hugmyndir að dagskrá fyrir starfsmanna og stjórnarhelgi. Ingvar, Inga og Jónína setja 

saman dagskrá  

• Ingvar setur upp skoðanakönnun um hvaða helgi hentar best fyrir vinnuelgi. 

• Gera auglýsingu fyrir ungmennahitting 11. september. (Rebekka)Ingvar lagar logo fyrir 

heimasíðuna. 

• Berglind skrifar nýjar fréttir 

• Björn athugar með hjartastuðtæki í sambandi við skyndihjálparnámskeið. 

 


