
Aðalfundur matvæla- og næringarfræðingafélags Íslands  

Dags.: 30. maí 2018 
                    , Fiskislóð 5 
Mættir: Alls mættu 14 félagsmenn 

Formaður setti fundinn og var Ragnheiður Héðinsdóttir skipaður fundarstjóri 
og Eva Björg Björgvinsdóttir ritari fundarins. 
 

Dagskrá: 

1. Skýrsla stjórnar og umræður um hana 
a. Laufey, formaður, kynnti skýrslu stjórnar sem er aðgengileg í 

sérskjali 
2. Kynning á niðurstöðum stefnumótunarkönnunar á áherslum 

félagsmanna í MNÍ og umræður um niðurstöðurnar. 
a. Eva Björg, ritari, kynnti niðurstöður sem eru aðgengilegar í 

sérskjali. Helstu niðurstöður voru þær að flestir, eða 88% töldu 
mjög mikilvægt að félagið standi vörð um fagleg málefni 
matvælafræðinga, næringarfræðinga og 
næringarrekstrarfræðinga. Ekkert annað málefni fékk svo mikinn 
stuðning en alls tóku 59 félagsmenn þátt í könnuninni. 

b. Þau þrjú atriði sem flestir nefndu sem mikilvægustu verkefni 
félagsins voru, auk þess að standa vörð um fagleg málefni, að 
halda matvæladag og halda úti vefnum www.mni.is 

c. Umræður sköpuðust um það hvort matvælafræði og 
næringarfræði ættu að halda áfram að skiptast á um að sjá um 
Matvæladag, en 52% voru á þeirri skoðun en 33% töldu best að 
fögin héldu daginn í sameiningu. Fundarmenn voru sammála um 
að rétt væri að hafa ekki stífa skiptingu mili faga. Til dæmis væri 
oft eðlilegt að fá fyrirlestur frá báðum fögum og færi það eftir efni 
matvæladags hverju sinni.   

d. Rætt var um að næringar-, næringarrekstrar- og mætvælahópar 
finni fulltrúa til að svara þeim faglegum málefnum sem eru í 
brennidepli hverju sinni og eins til að veita umsagnir um 
frumvörp til laga og reglugerðir. 

3. Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar. 
a. Zulema, gjaldkeri, kynnti ársreikninga tveggja síðustu ára og eru 

þeir aðgengilegir í sérskjali 
b. Margrét Pétursdóttir, bókari, endurskoðaði ársreikninga frá 

2015. Reikningarnir samþykktir. 
c. Í umræðum kom fram að brýnt sé að uppfæra félagslista sem er 

orðinn mjög úreltur, Zulema og Margrét ætla að fara yfir hann 
eftir sumarfrí. 

d. Styrkur frá sjávarútvegs- og landúbunaðarráðuneyti, kr 250 
þúsund er enn útistandandi. Gert er ráð fyrir að hann verði 
greiddur. 

e. RÍN fékk styrk upp á 500 þús til að halda NCP vinnudag fyrir 
næringarfræðinga. Rætt var hvort rétt hafi verið að styrkja 



verkefnið með svo hárri upphæð. Samþykkt að skerpa þurfi á 
reglum um styrki til verkefna.  

f.  Norræn og evrópsk félagsgjöld eru heldur hærri fyrir árið 2017 
en 2016. Ástæðan er að það var óvart rukkað tvöfalt.  

g. Reikningar samþykktir að loknum umræðum. 
4. Ákvörðun félagsgjalda. 

a. Samþykkt að hafa óbreytt félagsgjöld, kr 5000. 
b. Í umræðum kom fram að félagsgjald fyrir meðlimi eldri en 67 ára 

hefur ekki verið lækkað eins og var samþykkt á síðasta 
aðalfundi 

c. Átak var gert árið 2015 um félagsgjöld. Á síðasta aðalfundi var 
samþykkt að taka skuli þá út af félagskrá sem ekki hafa greitt í 
þrjú ár eða lengur. Ítrekað að reyna að uppfæra félagalistann og 
taka þá út sem ekki greiða í þrú ár. 

d. Nauðsynlegt er að yfirfæra lögin, t.d. stendur í lögunum að 
námsmenn borgi ekkert, en mörg undanfarin ár hafa þeir greitt 
hálft félagsgjald.  

5. Kjör til stjórnar. 
a. Kjósa skal um tvo aðalmenn og tvo varamenn til stjórnar en þær 

Katrín Sif Kristbjörnssdóttir og Zulema Porta ganga úr stjórn.  
b. Laufey óskar þess að hún víki sem formaður þótt ekki eigi að 

kjósa um formann, og lagt er til að Guðjón Gunnarsson, 
matvælafræðingur og varaformaður félagsins taki við sem 
formaður fram til formannskjörs sem verður eftir ár. Hann er 
samþykkur því.  

c. Katrín Sif Kristbjörnsdóttir, næringarfræðingur, sækir ekki eftir 
endurkjöri og er Hrafnhildur Sverrisdóttir, matvælafræðingur, 
kosin í hennar stað. 

d. Zulema gefur kost á sér til næstu tveggja ára og er endurkosin. 
e. Guðný Jónsdóttir, næringarrekstrarfræðingur, gefur kost á sér 

áfram sem varamaður  
f. Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir, næringarfræðingur og 

doktorsnemi, gefur kost á sér sem varamaður. 
g. Allir samþykkir þessum breytingum og klappað fyrir nýjum 

stjórnarmeðlimum og fráfarandi stjórnarmeðlimum þakkað fyrir 
vel unnin störf 

6. Önnur mál 
a. Ítrekað að nauðsynlegt er að endurskoða lög félagsins svo og 

félagalista. Einnig að ný stjórn hafi til hliðsjónar niðurstöður 
könnunar um áherslur félagsmanna til starfsins. 

 
 


