
Stjórnarfundur 09. Nóvember 2020 

 

 

 

Staðsetning: Teams - netfundur 

Fundur settur: kl.20.00 

Fundi slitið: kl. 22.00 

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

 

 

 

 

Dagskrá 

1. Fjárhagsstaðan – Ingvar 

- Væntanlegar breytingar á momskompensasjon 2021 

- Ósk um fyrirframgreiðslu á styrk til Ólafíusjóðs 

2. Umsókn um fulla aðild að NKR – Ingvar 

3. Umsókn Íslendingafélagsins í Oslo 

4. Staðan á verkefnum í kirkjustarfinu – Inga, Pálína, Rebekka 

5. Stefnumótunarvinna og SVÓT – Jónína og Ingvar 

6. Aðalfundur 2021 

7. Prestsbústaður - Inga 

8. Starfsmannamál – Ingvar og Inga 

 

 

 



Umræður 

1.Fjárhagsstaðan – Ingvar  

Ingvar fór á fund með bókara og lögfræðing, fer yfir fjárhagsstöðu safnaðarins. Styrkur 
sveitafélaganna farin að koma inn og staðan góð. 

- Væntanlegar breytingar á momskompensasjon 2021 

Neikvæð fyrir okkur um ca. 80 þúsund (þarf að taka tillit til í fjárlögum) 

- Ósk um fyrirframgreiðslu á styrk til Ólafíusjóðs 

Stjórn samþykkir að greiða fyrirfram af styrk næsta árs til þess að dekka úthlutun jólastyrksins. 
Þetta vegna þess að peningur Ólafíusjóðs er læstur inni á reikning sem ekki er hægt að hreyfa 
strax.  

 

Spurt um stöðu á tvískráningum. Einn séns til að senda inn leiðréttingu, tekur tíma þar sem 
koma þarf staðfesting frá hinu trúfélaginu um útskráningu. 

 

5649 eru samþykktir, 6687 voru sendir inn. Söfnuðurinn sendi inn klögun um 429. Núverandi 
kerfi er ekki samkeyrt við norska kerfið. 

Það lagast ekki fyrr en við fáum okkar eigið kerfi. Kerfið okkar strandar á samstarfi við þann sem 
situr á okkar lista. Nýja kerfið þarf að vera viðurkennt af norska ríkinu 1.1.2021. 

 

Ólafíusjóður er búin að ýta af stað jólaverkefni og farin að úthluta. 

Það getur verið erfitt fyrir marga að stíga skrefið að hafa samband og sækja um og það gæti því 
verið lausn fyrir þá sem vita um einhvern sem gæti þurft á styrk að halda að spyrja hvort það 
megi gefa Ingu númerið hjá fólki og hún hefur samband við viðeigandi. 

Komin hugmynd að baklandi safnaðarins, fyrir þá sem vilja hjálpa til með smágjöfum. Þar væri 
hægt að taka við jólagjöfum sem og deila út til þeirra sem þurfa. 

Hugmynd frá Rauða Krossi í Sandefjord nefnd, miðar á jólatré þar sem kemur fram hvernig ferlið 
virkar og hvað vantar.  

Væri hægt að útfæra rafrænt á heimasíðu þar sem væri hægt að skrá hvað vantar, s.s. gjafir, 
mat, félagsskap eða föt. Jafnvel nýta Helthjem og fólk gæti sent okkur pakka á okkar kostnað. 

 Elín og Inga taka þetta áfram með umsóknir. 

Deila Ólafíusjóði vel á samfélagsmiðlum – Berglind og Inga 

 

 



2. Umsókn um fulla aðild að NKR – Ingvar 

NKR hafa ákveðið að fresta ákvarðanatöku um nýja meðlimi. Hafa ekki tíma til að meðhöndla allt 
eins og er og hafa því frestað öllu ferli um 2 ár. Halda ,,Rådsmøte“ á 2ja ára fresti.  
 

3. Umsókn Íslendingafélagsins í Oslo 

Vegna umbóta á húsi Íslendingafélagsins í Norefjell. 
Við höfum að jafnaði verið að eyða 13-18 þúsund krónum á ári í húsið vegna notkunar. 
Ákveðið að Ingvar og Björn, með umboð frá stjórn, fari á fund með Íslendingafélaginu þar 
styrkveiting verði rædd frekar. 
Þar á meðal sú hugmynd að við veitum styrk til að klára viðgerð á þaki núna og verður svo með 
fastan samstarfssamning þar sem við styrkjum um fasta upphæð gegn því að fá að nota húsið. 

Húsið nýtist bæði unglingum og kórum og mikilvægt að þetta sé í boði. 

Húsið er hefur verið vel nýtt frá 1967 og eðlilegt að nú sé komið að viðhaldi en það er mikilvægt 
fyrir söfnuðinn að það sé ákveðið hvernig fjármagnið verður nýtt og að húsið haldist í eigu 
félagsins og verði nýtt í þágu Íslendinga í Noregi. 
Það hafa áður verið mannabreytingar í félaginu og einhverjir hafa vilja selja húsið. 
 
 
 

4. Staðan á verkefnum í kirkjustarfinu – Inga, Pálína, Rebekka 
 
Daglegir stöðufundir starfsmanna um dagskrá og skipulag. Hefur hingað til gengið vel, og margt 
verið í boði fyrir fjölbreyttan hóp, og margar hugmyndir á lofti, t.d. skák á netinu. 
Farið yfir skipulag fram að árslokum, eini óvissuþátturinn er Jólamessan, hvort hún geti verið í 
kirkju eða verði á netinu.  
 
Jólatónleikarnir verða teknir upp 4 desember og mikið skipulag  í gangi þessa dagana vegna 
allskyns smáatriða. 
Við verðum með stærri viðburði á hverjum sunnudegi til jóla og jóladagatalið á hverjum degi. 
 
Sjáum mikla möguleikaí því að nýta Zoom áfram eftir kóróna til þess að fá með okkur 
landsbyggðina, þ.e. samnýta Zoom og Ólafíustofu. 
 
Pálina búin að skoða styrkumsóknir og leggur það upp sem teymisvinnu. 
Hægt að fá margar hugmyndir frá íslenskum kirkjum víðsvegar um landið, sumar eru mjög virkar 
og með góðar hugmyndir. 
 
Starfsmenn safnaðarins fá mikið hrós frá stjórn fyrir gott starf og úrræði á sérstökum tímum. 
 

  

 



5. Stefnumótunarvinna og SVÓT – Jónína og Ingvar 
Þurfum að setja upp styttri fundi fyrir og vinna þetta í skorpum. Setja af eitt skipti fyrir SVÓT 
greiningu. 
Stefnumótun á næsta aðalfundi verði meira unnin í stað punkta svo það sé á hreinu hvað við 
stöndum fyrir. Inga, Ingvar og Jónína verði starfsnefnd og svo verði allir teknir með í 
teymisvinnu. Varastjórn og starfsmenn með. 
 
 

6. Aðalfundur 2021 
Skipuleggja út frá því að það verði netfundur eins og síðast. Stjórn og starfsmenn verði 
hugsanlega á staðnum og svo verði fundur sendur út. 
Framvegis verði fundur alltaf sendur út ásamt möguleika á að sitja í sal. 
 
 

7. Prestsbústaður – Inga 
Prestur leggur beiðni fyrir stjórn varðandi hundahald í prestbústaðnum sem er samþykkt 
einhljóða.  
 

8. Starfsmannamál – Ingvar og Inga 
Dagsetning fyrir jólahlaðborð 11.desember.   
Kl. 20.30 á Teams. 
 
Senda fundargerðir á varastjórn og boða þau á næsta fund með okkur. 9.des – Berglind. 

 

Samþykktir 

Stjórn samþykkir að lána /greiða Ólafíusjóði fyrirfram af styrk til næsta árs til þess að dekka úthlutun 
jólastyrksins. 

Ingvar og Björn fá umboð stjórnar til umræðna við Íslendingafélagið í Osló vegna styrkveitinga. 

Leyfi veitt fyrir hundahaldi í prestbústaðnum, samþykkt einhljóða. 

 

Verkefni 

Deila betur Ólafíusjóði á samfélagsmiðlum – Berglind og Inga 

Elín og Inga skoða rafrænar umsóknir í Ólafíusjóð/Baklandið. 

Björn og Ingvar fara á fund með Íslendingafélaginu í Ósló 

Inga, Ingvar og Jónína verði starfsnefnd fyrir stefnumótun og SVÓT og svo verði allir teknir með í 
teymisvinnu. 

Senda fundargerðir á varastjórn og boða þau á næsta fund með okkur. 9.des – Berglind. 



 


