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Stefnumótunarkönnun MNÍ 

Könnun á áherslum félagsmanna í MNÍ 

 59 félagsmenn tóku þátt 
 23 Matvælafræðingar (39%) 

 33 Næringarfræðingar (55,9%) 

 5 Næringarrekstrarfræðingar (8,5%) 

 5 merktu í annað (8,5%) 

 Aldur 
 27 manns 41-55 ára (46,6%) 

 18 manns 56 ára eða eldri (31%) 

 13 manns 40 ára eða yngri (22,4%) 

 

 

Niðurstöður 



6/11/2018 

2 

 Halda Matvæladag – 31 (52,5%) 

 Gefa út blaðið Matur er mannsins megin – 19 (32,8%) 

 Halda árshátíð - 9 (15,5%) 

 Halda úti vefnum www.mni.is – 33 (56,9%) 

 Standa vörð um fagleg málefni í matvælafræði, næringarfræði og 
næringarrekstrarfræði – 52 (88,1%) 

 Standa vörð um réttindi og vinnuaðstæður matvælafræðinga, næringarfræðinga 
og næringarrekstrarfræðinga – 38 (64,4%) 

 Standa fyrir heimsóknum í fyrirtæki sem tengjast fögunum – 16 (27,1%) 

 Halda fræðslufundi – 27 (46,6%) 

 Standa fyrir námskeiðum eða styrkja þegar námskeið eru haldin – 26 (45,6%)  

 Starfa með Endurmenntun Háskóla Íslands og bjóða félagsmönnum afsláttarkjör – 
20 (33,9%) 

 Taka þátt í alþjóðlegu samstarfi – 28 (48,3%) 

 Veita umsagnir um lög og reglugerðir sem varða næringu og matvæli – 44 (75,9%) 

Að þínu mati, hversu mikilvægt telur þú að MNÍ sinni 
eftirfarandi verkefnum: 

 Halda úti vefnum www.mni.is 

 

 Halda Matvæladag 

 

 Standa vörð um fagleg málefni í 
matvælafræði, næringarfræði og 
næringarrekstrarfræði 

 

 Standa vörð um réttindi og 
vinnuaðstæður matvælafræðinga, 
næringarfræðinga og 
næringarrekstrarfræðinga 

 

 Standa fyrir námskeiðum eða styrkja 
þegar námskeið eru haldin 

 

 Veita umsagnir um lög og reglugerðir 
sem varða næringu og matvæli 

Vinsamlegast merktu við þau þrjú atriði hér að neðan sem 
að þínu mati er mikilvægast að MNÍ sinni 

http://www.mni.is
http://www.mni.is
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Vinsamlegast merktu við þau þrjú atriði hér að neðan sem 
að þínu mati er mikilvægast að MNÍ sinni 

 Gefa út blaðið Matur er mannsins 
megin 

 

 Standa fyrir heimsóknum í fyrirtæki 
sem tengjast fögunum 

 

 Halda árshátíð 

 

 Halda fræðslufundi 

 

 Starfa með Endurmenntun Háskóla 
Íslands og bjóða félagsmönnum 
afsláttarkjör 

 

 Taka þátt í alþjóðlegu samstarfi 

Hefur þú tekið þátt í Matvæladegi? 
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Síðustu tvö árin hafa matvælafræði og næringarfræði skipst á um að sjá um 
Matvæladag. Telur þú að það eigi að halda áfram á sömu braut? 
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Telur þú rétt að auka sjálfstæði næringarhóps, matvælahóps og 
næringarrekstrarhóps 
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