
Stjórnarfundur 9.desember 2020  

 

Staðsetning: Teams - netfundur 

Fundur settur kl. 20.20 

Fundi slitið: kl. 22.00 

 

Til staðar á fundi: Jónína – formaður, Katla – varaformaður, Ingvar – gjaldkeri, Elín Soffía – 
meðstjórnandi, Elín – varamaður, Guðjón – varamaður, Eyjólfur – varamaður, 
Inga – prestur, Pálína – menningarfulltrúi, Rebekka – æskulýðsfulltrúi og 
Berglind – skrifstofustjóri. 

 

Dagskrá 

1. Yfirferð og hvað er framundan. Kynning fyrir varastjórn 
2. Baklandið 
3. Jólasveinanammi 
4. Styrkveiting Íslendingafélagið í Ósló 

 

Umræða 

1. Yfirferð og hvað er framundan, stutt kynning fyrir varastjórn 

Varastjórn þakkað fyrir að mæta á fund. Haustið reifað í stuttu máli og dagskráin framundan og hlutverk 
þeirra þar kynnt. Stefnumótunarvinna framundan þar sem sýn safnaðarins næstu 5 árin verður mótuð. 

<Æskilegt að hafa sem flesta með til þess að fá sem flestar hugmyndir og sjónarhorn. 

Hugmynd um að hafa form á heimasíðu þar sem allir meðlimir safnaðarins gætu lagt fram hugmyndir. 

Varastjórn á að fá senda fundargerð hvers fundar til upplýsinga. (færa í samþykktina). 

Það hefur verið stefnan að hafa tilbúið ársplan og sú vinna tengist stefnumótunarvinnu. Næsta árið 
verður lítill fyrirsjáanleiki og starfsmenn hafa verið að bregðast við aðstæðum dag frá degi. Eru allar 
nýjar og tóku við laskaðri skútu en  gera sitt besta. Starfsfólk er stolt af því sem gert hefur verið og 
stendur með því. 

Styrkleikinn hjá starfsfólki og stjórn hefur verið fólginn í því að geta brugðist hratt við og það er skrýtið 
að upplifa þessa aðventu sem venjulega er annamesti tíma kirkjunnar. Engar messur og engin jólaböll. 

Gaman að sjá varastjórn taka þátt í viðburðunum okkar, sérstaklega á Zoom, gott að fá viðbrögð frá 
þeim. 



 

Aðalfundur verður fyrr á árinu en hann hefur verið hingað til. Við  erum bundin  því að skila bókhaldi fyrir 
10. apríl vegna sóknargjalda. Hann verður rafrænn, óháð því hvort hægt sé að hafa staðbundinn fund 
eða ekki til þess að allir geti tekið þátt óháð búsetu. 

 

Vinna við nafnabreytinu úr Íslenska söfnuðinum í Íslensku kirkjuna er í fullum gangi. Breytingin var 
samþykkt á tveimur aðalfundum en aldrei sett í framkvæmd. Nýtt nafn verður Íslenska kirkjan í Noregi. 
Sambærilegt við sænsku og dönsku kirkjuna í Noregi. 

1.janúar 2021 er stefnt á breytingu. Getur tafist þar sem illa gengur að fá grænt ljós frá Fylkesmannen. 

16 og 17.mars fara málaferli íslensku, sænsku og finsku kirkjunnar fyrir dómstóla. 

 

2. Baklandið 

Komin fram hugmynd um Bakland kirkjunnar, sem einskonar stuðningsnet. Baklandi væri þá milliliður 
þeirra sem þurfa á aðstoð að halda og þeirra sem vilja veita hana. T.d. með fatagjöfum, matargjöfum eða 
annars konar hjálp.  

Stofnaður verður lokaður Facebook hópur fyrir þá sem vilja vera með, til að fá fram hugmyndir, fá 
stuðning og þar væri hægt að auglýsa eftir fólki til að aðstoða. 

 

3. Jólasveinanammi 

Við erum farin að dreifa nammi um landið, Kristiansand, Tromsö, Bergen, Stavanger eru búin að fá senda 
kassa. Sandefjord og Trondheim verða með jólaskemmtun/dreifingu utandyra og jólanammi verður 
einnig afhent í Ólafíustofu á morgun. 

 

4.Styrkveiting – Íslendingafélagið í ÓslóStyrkveiting til  viðgerða á Íslendingahúsinu í Norefjell. 

Björn og Ingvar áttu góðan fund með húsanefnd Íslendingafélagsins í Ósló og það er mikið viðhald 
framundan. Ýmislegt sem við gætum aðstoðað með, ekki bara fjármagni. Gera það sem við getum til að 
tryggja framtíð hússins. Lagt til að skipuð verði viðhaldsnefnd. 

Áður verið talað um að selja húsið en það er ekki í myndinni hjá núverandi stjórn og hefur aldrei verið 
alvöru umræða.  

Ingvar ræddi við sendiráðið sem er líklega tilbúið til að aðstoða fjárhagslega og nefndi þáttöku 
utanríkisráðuneytis. 

Kulturminnefondet hefur samþykkt styrk, Krødsherad kommune og Vestmannaeyjabær geta einnig 
komið til greina sem styrkveitendur. Stefnan er að ljúka viðhaldi árið 2023. Þá eru 50 ár frá gosinu í 
Vestmannaeyjum og 100 ár síðan Íslendingafélagið í Ósló var stofnað. 



 

Tillaga um styrk er eftirfarandi: 

50 þúsund krónur strax eftir áramót (svo hægt sé að fara í þakviðgerðir) 

50 þúsund krónur á ári í 4 ár sem samstarfssamningur. Söfnuðurinn fá afnot af húsinu 5 helgar og eina 
viku yfir sumartímann. ( Öll leiga umfram þetta verði á félagsmannaverði.) 

Heildarupphæð styrks 250 þúsund krónur  

Samþykkt að Björn og Ingvar gangi til samninga við húsnefnd íslendingafélagsins. 

 

 

5.Annað 

Jólatónleikarnir 2020 við frestum frumsýningu á tónleikunum til 27.desember.  

Næsti stjórnarfundur verður 6.janúar með álfahúfur á þrettándandum. 

 

 

Samþykktir 

Samþykkt styrkveiting til Íslendingafélagsins í Ósló, heildarupphæð 250 þúsund krónur dreift á 4 ár. 

 

Verkefni 

Berglind - Gera grúppu á Facebook fyrir bakland Ólafíu 

Björn og Ingvar – funda með húsnefnd Íslendingafélagsins í Ósló. 


