
Stjórnafundur 15. September 2020 

 

Staðsetning: Teams - netfundur 

Fundur settur: kl. 19.00 

Fundi slitið: kl. 20.40 

 

Til staðar á fundi: Jónína – formaður, Ingvar – gjaldkeri, Katla – varaformaður, Björn – ritari, Elín 
Soffía – meðstjórnandi, Inga – prestur, Pálína – menningafulltrúi og Berglind – 
skrifstofustjóri. 

 

 

Dagskrá 

1. Inga - stutt yfirferð 

2. Pálina – stutt yfirferð og Daði og Erna 

3. Ingvar – starfsmannaferð til Hurdalsjøen 

4. Jónína – Gæðastundir  

5. Auglýsingar – facebook 

6. Ólafíustofa 

 
 
 
 

Umræða 

1. Inga - stutt yfirferð 

Inga – staðan mjög góð, margt skemmtilegt um að vera. Tveir ungmennafundir voru á sama
 tíma, í Ósló og Sandefjord, síðastliðinn föstudag og gengu báðir vel. 

Kynningarbréf um fermingarfræðslu til allra íslenskra barna í Noregi fór í póst í dag. 
Fermingarfræðslan fer af stað næsta þriðjudag. 

Inga, Berglind og Pálína eru að fara til Tromsø 18. - 20. sept. með skemmtilega dagskrá. 

Gæðastundir og Krílakaffi í Ólafíustofu er komið af stað. 

 



2. Pálina – stutt yfirferð og Daði og Erna 

Handavinnukvöldið í Ólafíustofu gekk vel og vegna fjöldatakmarkana varð að vísa fólki frá og því 
spurning að bjóða jafnvel upp á fleiri kvöld. 

Skráning í Kleinubakstur fór fram úr öllum vonum og verða líklega 4 kleinubaksturskvöld. 
Hugmyndað halda áfram með íslenska bakstursseríu, flatkökur, ástarpunga og laufabrauð t.d. 

Ljósmyndanámskeið gekk mjög vel, biðlisti var á námskeiðið og ósk um framhaldsnámskeið. 

 

Daði – rætt um greiðslutilboð til hans og ósk um að hann spili á aðventuhátíð og tónleikum um 
kvöldið. Tilboðshugmynd er samþykkt. 

 

Fundað með Ernuland. Erna Kristín er guðfræðingur og áhrifavaldur með áherslu á jákvæða 
líkamsímynd, hún er með stóran instagramreikning. Komið er tilboð frá henni vegna 4 fyrirlestra 
víðsvegar um landið. Stjórn er samþykk tilboði og það kemur fram vilji að hálfu stjórnar til að 
bjóða jafnvel upp á fleiri fyrirlestra, þ.e. bæta við stöðum úti á landi. 

 

Rætt um að fara með svipaðan pakka og við erum að fara með til Tromsø núna, þ.e. námskeið, 
helgistund og útilífsdag, á fleiri staði um landið, t.d. Sandefjord, Kristiansand og Trondheim. 

Í framhaldi af þeirri hugmynd er samstarf við öll íslendingafélögin rædd og ákveðið að bjóða 
þeim á samstarfsfund sem fyrst. 

 

Starfsmenn þurfa að passa vinnuálag og að hafa lágmark eina helgi í mánuði fría. 

 

3. Ingvar – starfsmannaferð til Hurdalsjøen 
Ingvar fer lauslega yfir dagskrá og hugmyndir fyrir helgina. 

 

4. Jónína – Gæðastundir 
Borist ábending að það vanti fleiri viðburði sem henta þeim hópi. Rætt um að stofna hóp á 
Facebook fyrir Gæðastundir þar sem hægt væri að ræða og velta upp hugmyndum um starfið.  
Minnsta mál að bjóða upp á námskeið fyrir hópinn og Pálína er þegar með hugmynd að t.d.  
menningarkvöldi og göngu sem hentarhópnum. 

Gæti verið sniðugt að senda út bréf til 60 ára og eldri með upplýsingum til að kynna hópinn. 

Setja af stað sjálfskipaðan skipulagshóp fyrir Gæðastundir, kalla þau inn á fund og óska eftir 
hugmyndum frá þeim og gefa þeim tækifæri á að setja sjálf í gang. 

 



5. Auglýsingar – Facebook 
Þurfum að samkeyra og yfirfara allar auglýsingar, allt skal sendast á Berglindi sem setur út á 
Facebook. 

Tryggja að allar upplýsingar sem þarf séu til staðar og að það sé heildarsvipur á öllu sem fer frá 
okkur. Tímasetja innlegg vel og vanda allt sem við leggjum frá okkur.  

 

6. Nýja heimasíðan 
Setja út tilkynningu um að nýja heimasíðan sé komin í loftið og senda tilkynningu til Íslands – 
Berglind og Inga sjá um það. 

 

7. Ólafíustofa 
Ekki komin lokaúttekt á Ólafíustofu ennþá, formaður sameignar er að kanna hvernig best er að 
útfæra það að tengja okkur við brunakerfi hússins. 

Það verður að snúa millihurðinni í Ólafíustofu og festa upp skiptiborð inni á baði. 

Athuga með loftræstingu í Ólafíustofu, þar virðast ekki vera nægileg loftskipti. 

 

Samþykktir 

Greiðslutilboð til Daða samþykkt. 

Tilboði frá Ernu í Ernuland er samþykkt 

 

Verkefni 

Bjóða talsmönnum allra íslendingafélaganna í Noregi á samstarfsfund. 

Berglind og Inga - Senda bréf á 60 ára og eldri til að kynna starfið. 

Berglind - Bjóða til samstarfsfundar og hugmyndavinnu fyrir Gæðastundir hópinn. 

Berglind og Inga – setja tilkynningu um að nýja heimasíðan sé komin í loftið á facebook og senda 
tilkynningu til Íslands. 

Björn / Berglind - Fá smið til að snúa millihurð í Ólafíustofu og festa upp skiptiborð. 


