
Stjórnarfundur 09. Nóvember 2020  

 

Staðsetning: Teams - netfundur 

Fundur settur: kl.18.30 

Fundi slitið: kl. 20.05 

 

Til staðar á fundi: Jónína Arnórsdóttir, Katla Sveinbjörnsdóttir, Ingvar Ingólfsson, Björn 
Hallbeck, Elín Soffía Pilkington, Inga Harðardóttir, Berglind Gunnarsdóttir, 
Pálína Ósk Hraundal og Rebekka Ingibjartsdóttir 

 

 

Dagskrá 

1. Staðan á dagskrá framundan vegna kóróna  

2. Umsókn um fulla aðild að NKR  

3. Samþykkt Ólafíustofu  

4. Laganefnd  

5. Önnur mál?  

 

 

 

Umræða 

1. Staðan á dagskrá framundan vegna kóróna  
 
Jólatónleikarnir sem skipulagðir voru víðsvegar um landið falla niður og tónlistarfólkið er 
sátt við streymisviðburð. 
Ingvar er í samræðum við miðasölukerfið Tikkio um það hvernig verður staðið að 
endurgreiðslu seldra miða. 
Komið tilboð frá Aleksander Vestman varðandi streymi á jólatónleikum upp á 17 þúsund. 
Þurfum að finna tökudag  
Hafa jafnvel tónleika í vikunni fyrir jól og keyra upp jólastemminguna. 
 



Aðventuhátíð er í vinnslu, verður netviðburður. 
Fjölbreytt dagskrá framundan á netinu. 
 
Þurfum að taka ákvörðun um jólaböllin 
Umræða um útfærslu á jólaböllum og dreifingu á jólasveinanammi. 
Hugmynd að senda jólanammið út á land og dreifa með aðstoð íslendingafélaganna.  
Jólaball/jólaskemmtun á netið – Jólaball heima í stofu, jafnvel þrettándaball 
einhversstaðar. 
Kannski taka upp atriði með jólasveini úti í skógi 

  
Pálína fer af fundi kl. 19.05. 
Tilboð vegna upptöku samþykkt af stjórn 
 
 

2. Umsókn um fulla aðild að NKR  
 
Umsókn um fulla aðild klár. 
Umsókn samþykkt og verður send inn. 
 
 

 
3. Samþykkt Ólafíustofu  

 
Komið bréf um samþykkt á úttekt, fáum 3 ára frest til að fá ferdigattest. Gunnar Kind 
þarf að sækja um það. 
Sameign ber ábyrgð á brunakerfinu og það er í vinnslu. 
Niðurfallsrör fyrir utan útidyrahurð lekur og Björn hefur sent málið inn til sameignar 
hússins.  
Berglind pantar smið til þess að snúa millihurð 
Þarf að setja upp neyðarútgönguljós líka. 
 
 
 

4. Laganefnd  
 
Samkvæmt okkar lögum þá þarf að vera búið að kynna og senda út lagabreytingar. 
Laganefnd þarf að vera búin að vinna sína vinnu 1.mars 

 
 



 
 

5. Önnur mál?  
 

Hugmynd um námskeið eða leiðtogaskóla á Zoom til gera tilvonandi leiðtoga úti á landi í 
stakk búna og örugga til þess að taka að sér starf fyrir krakka og unglinga.  

Gaui og Rebekka búa til námskeið sem væri nokkur skipti og svo væri fundur / 
fræðsluhittingur reglulega þar sem væri hægt að skiptast á hugmyndum og peppa áfram 
starfið  

Samþykkt  

 

Ingvar kynnir nýtt Teams svæði og nýja möguleika við skráningu og stýringu viðburða. 

  

 

Samþykktir 

-Samþykkt að taka tilboði frá Aleksander Vestman vegna upptöku jólatónleika. 

-Umsókn um aðild að NKR samþykkt og verður send inn. 

-Gaui og Rebekka útbúi leiðtoganámskeið fyrir tilvonandi leiðtoga um landið allt og útbúi 

fræðsluefni sem verður skerpt á reglulega. 

 

 

Verkefni 

Ingvar hefur samskipti og yfirumsjón með skipulagi vegna upptöku jólatónleika 

Ingvar sér um samskipti við miðasölukerfið Tikkio 

Ingvar og Jónína – senda inn umsókn til NKR 

Björn – fylgir eftir umsókn um ferdigattest v. Ólafíustofu 

Berglind – pantar smið vegna hurðar, neyðarljós og uppsetningu á skiptiborði. 

Rebekka og Gaui – útbúa leiðtoganámskeið. 


