
Stjórnafundur 19.október 2020 

  

Staðsetning: Teams - netfundur 

Fundur settur : kl.18. 

Fundi slitið: kl. 20.20 

 

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

 

 

 

Dagskrá  

1. Fjárhagsstaða 
2. Styrkumsókn - Laffí og Ískórinn 
3. Styrkumsókn -Íslendingafélagið Jötunn 
4. Nafnabreyting 
5. Úrræði jól og covid 
6. Samningar fyrir Íslendingafélög 
7. Fréttabréfið 
8. Annað 

 

Umræða 

1. Fjárhagsstaða 

Ingvar fer fjárhagsstöðu safnaðarins og staðan er góð. Starfsemi hefur verið í lágmarki en er að aukast. 
Allir viðburðir litlir og kostnaður takmarkaður.  

 

2. Styrkumsókn - Laffí og Ískórinn 

Óska eftir styrk vegna sameiginlegra jólatónleika og kostnaði þeim tengdum.  

Stjórn samþykkir styrk að upphæð kr. 8000,- 

 



3. Styrkumsókn -Íslendingafélagið Jötunn 

Umsókn um styrk frá Íslendingafélaginu Jötunn vegna jólasveinabúninga sem þau hyggjast kaupa. 

Alvöru íslenskir jólasveinabúningar. 

Stjórn samþykkir styrk að upphæð kr. 2000,- 

 

4. Nafnabreyting 

Búið að standa til frá árinu 2017 að breyta nafninu í Íslenska kirkjan í Noregi. 

Einhverra hluta vegna færðust ekki gögn frá fyrrverandi stjórnarmeðlimum til núverandi og því féll málið 
uppfyrir. 

Lögfræðingur safnaðarins sem sér ekkert því til fyrirstöðu að nafnabreyting verði sett í framkvæmd. 

Það þarf að senda formlega umsókn til Fylkesmannen, uppfæra logo, myndir, athuga með vígsluleyfið. 
Greiðslur frá kommúnunum geta frestast ef nafnið stemmir ekki hjá Brønnøysundregistreret. 

Tillaga frá Åshild Moe hjá Fylkesmannen að framkvæma nafnabreytinugu í janúar. Það er á milli tímabila 
og þá ættu allar greiðslur að hafa borist frá kommúnum.  

Þarf einnig að skoða þetta með málsókn okkar gagnvart ríkinu í huga. 

Getur Brønnøysundregistreret neitað að samþykkja 4 ára gamlar fundargerðir frá aðalfundum. 

Samþykkt að stefna á fyrstu viku í janúar. Kanna fyrir það alla liði svo það sé allt á hreinu. 

Athuga þarf samstarf við þjóðkirkjuna. Ingvar kannar lögfræðiálit. 

Islandske kirken i Norge //  Íslenska kirkjan í Noregi 

Gerum viðburð úr þessu. 

 

5. Úrræði jól og covid 

Verið rætt fram og tilbaka og hugmyndin er að leggja til að við íslendingafélögin að halda jólahátíðirnar 
utandyra, þar sem við þurfum að vera tilbúin að bregðast við því að ástandið geti breyst á milli daga.  

Jólaböllin verði utandyra þar sem það hentar, þurfum að ræða við íslendingafélögin hvað hentar á 
hverjum stað. Reynslan er að það mætir mikið af fólki sem erfitt væri að halda yfirsýn á. 

Skemmtilegt að nýta tækifærið vegna covid og brjóta upp hefðirnar.   

Bjóða upp á skemmtilega upplifun, bálpönnur, luktir, heitt kakó og kórsöng utandyra. 

Þurfum að hafa plan A og B. 

Stefnan er að jólaballið í Ósló verður fyrsta í aðventu og svo verði jólastund annan í jólum í Bøler kirkju. 



 

Hugmynd frá Ingvari um jóladagatal, t.d. kveðjur frá listamönnum sem verða sendar út á netinu.  

Ákveðið að taka þessa hugmynd alla leið og vera með 24 litlir viðburðir, t.d. kórsöng, tónleikaupptökur, 
upplestur, sögustund, eitthvað frá stjórnarmeðlimum og fleira. 

 

 

6. Samningar fyrir Íslendingafélög 

Það sem hefur verið í gildi hingað til er t.d. 

2000 kr styrkur fyrir kirkjukaffí 

4000 kr styrkur fyrir hátíðarkaffi. 

10000 fyrir 17.júní 

10000 menningarstyrk/hauststyrkur/samstarfsstyrkur 

Við viljum gjarna hafa fastan tengilið á hverjum stað sem er okkur innan handar með staðsetningu og 
fleira. 

Umræða um hvað við getum boðið upp á eins og t.d. viðburði og aðstoð við viðburði, námskeið verðum 
að hafa skýrt hvað er í gangi hjá okkur og hvað væri hægt að senda út á land. Vera sýnileg og hvetjandi. 

Grúppur eins og t.d. gæðastundir væri hægt að stofna um allt land. 

Íslendingafélögin geta stofnað kór t.d. eins og í Þrándheimi. 

Leggja áherslu á að við erum ekki að troða trú upp á fólk við erum samfélag. 

 

 

7. Fréttabréfið 

Hver er staðan með fréttabréfið, viljum við halda áfram með það í svipaðri mynd eða breyta til. 

Fólk hafi þótt gaman að fá fréttabréfið og leiðinlegt að hætta alveg með það 

Hugmynd að koma með blað einu sinni á ári, á haustin t.d. fyrir nýtt fólk með fréttir af því hvað er 
framundan og jafnvel dagatal. Nýta þess á milli heimasíðu og Facebook til þess að deila fréttum og 
greinum. 

Fréttabréfið má ekki deyja út – þarf að vera lifandi í einhverri mynd. 

Væri hægt að senda tilkynningu á þá sem eru skráðir fyrir fréttabréfinu t.d. minna á Ólafíuhátið. 

 



8. Annað 

Senda út áminningu og biðja fólk að hugsa til þeirra sem kannski eru einir um jólin að bjóða laus sæti t.d. 

Auglýsa að það sé hægt að sækja um í Ólafíusjóð fyrir jólin, t.d. matarstyrk  

Þetta eru öðruvísi jól.  

 

Virkja varastjórn og skilgreina hlutverk þeirra. Kalla þau á fundi og hafa þau með í umræðu um framtíð 
safnaðarins og fleiri mál. 

 

 

 

 

Samþykktir 

 

Stjórn samþykkir styrk að upphæð kr. 8000,- til Laffí og Ískórsins vegna sameiginlegra jólatónleika 

Stjórn samþykkir styrk að upphæð kr. 2000,- til Íslendingafélagsins Jötunn vegna jólasveinabúnings. 

 

 

Verkefni 

Inga / Berglind - Senda út áminningu og biðja fólk að hugsa til þeirra sem kannski eru einir um jólin að 
bjóða laus sæti t.d. 

Auglýsa að það sé hægt að sækja um í Ólafíusjóð fyrir jólin, t.d. matarstyrk  

Pálína – útfæra jóladagatal safnaðarins. 

Ingvar - Kanna lögfræðiálit vegna nafnabreytingar 

 

 


