
Aðalfundur Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands, MNÍ, var haldinn 10. maí kl 16.30 

í húsnæði Matvælastofnunar Stórhöfða 23, 110 Reykjavík. 

Formaður setti fundinn og var Hólmfríður Þorgeirsdóttir skipaður fundarstjóri 

 

Alls mættu 23 félagsmenn. 

Dagskrá: 

 

1. Skýrsla formanns og umræður um hana, sjá skýrslu í lok fundargerðar. 

a. Spurt var út í styrki fyrir Matvæladaginn, og kom fram að þegar væri búið að 

sækja um styrki til ráðuneyta, en engir styrkir fengust fyrir síðasta matvæladag 

enda voru stjórnarskipti á þessum tíma og erfitt að ná til ráðuneytisfólks.. 

2. Reikningar félagsins lagðir fram til umræðu og samþykktar, sjá reikninga í sér skjali. 

a. Zulema gjaldkeri félagsins kynnti ársreikning félagsins 

b. Vangaveltur um lægri tekjur vegna félagsgjalda (lækkun milli ára, skýrist e.t.v. af 

þeim sem greiddu eftir áramót, en þær greiðslur koma ekki fram undir þessum 

lið) 

c. Spurt var hvort eitthvað sé gert ef félagsmaður borgar ekki félagsgjöldin á réttum 

tíma? Svarað að fólk er ekki tekið úr félaginu fyrr en eftir mörg ár af ógreiddum 

félagsgjöldum. 

d. Félagsmenn eru nú um 189 

e. Reikningar samþykktir að loknum umræðum 

3. Niðurstöður skoðanakönnunar um viðhorf félagsmanna til félagsins kynntar og ræddar, 

sjá ppt skjal. 

a. Mjög ánægjulegar niðurstöður könnunarinnar, en 97 félagsmenn svöruðu 

könnuninni 

b. Greinilegt að mikill meirihluti félagsmanna vill efla sjálfstætt starf fagstétta innan 

MNÍ 

c. Fáir (13%) vilja leggja niður félagið 

d. Getum gert ýmislegt saman þó að annað eigið betur við fyrir hverja fagstétt fyrir 

sig. ÍSGEM og mælingar á efnainnihaldi matvæla, umhverfismál, fæðuöryggi, gæði 

matvæla og margt fleira. 

e. Hlutfall næringarfræðinga og matvælafræðinga í félaginu er talið vera um 50:50 

f. Vangaveltur úr sal: Matvæladagurinn er stórviðburður fyrir félagið þar sem margir 

leggja hönd á plóg. Er ástæða til að hætta að prenta blaðið? Þð væri mikill 

sparnaður, umhverfisvænna, og við þyrftum færri auglýsingar.  

g. Rætt var um hvort hópar innan MNÍ geti birt yfirlýsingar í nafni félagsins. Hvort 

stjórn MNÍ þurfi ekki að samþykkja slíkar yfirlýsingar áður en það er birt í nafni 

félagsins. Samkomulag um að það þarf að marka stefnu um þetta. Hóparnir þurfa 

að hafa tengiliði innan stjórnarinnar. Spurt var hvort MNÍ hafi verið að gefa frá sér 

ályktanir? Næringarhópur MNÍ gerði það m.a. með sykurskattinn. Sykurskatturinn 

(næringarhópur MNÍ var logo á herferðinni), Biggest looser  

4. Stjórnarkjör 

a. Tveir ganga úr stjórn, Ellen Alma og Karl Granz og gefa ekki kost á sér 



b. Eins þarf að kjósa tvo varamenn sem eru kosnir til eins árs í senn. Ragnheiður 

Héðins og Hrafnhildur Sverrisdóttir hafa verið varamenn 

c. Frambjóðendur beðnir um að bjóða sig fram og kynna sig 

d. Enginn býður sig fram til formanns. Laufey segist tilbúin til þess að vera 2 ár í 

viðbót enda hefur henni þótt hlutverkið skemmtilegt. Laufey samþykkt sem 

formaður með lófaklappi.  

5. Kosning tveggja stjórnarmanna og varamanna 

a. Guðný Jónsdóttir næringarrekstrarfræðingur gefur kost á sér sem varamaður 

b. Guðjón Gunnarsson matvælafræðingur hjá Lýsi gefur kost á sér í stjórn 

c. Eva Björg Björgvinsdóttir næringarfræðingur (okt ´17) gefur kost á sér í stjórn 

d. Hrafnhildur Sverrisdóttir matvælafræðingur gefur kost á sér áfram sem 

varamaður 

e. Spurt var hvort það þurfi að vera einn úr hverri fagstétt í stjórn. Í lögum félagsins 

stendur að það skuli vera bæði matvæla- og næringarfræðingur í stjórn.  

f. Klappað fyrir nýjum stjórnarmönnum, þeim Guðjóni Gunnarssyni og Evu Björg 

Björgvinsdóttur, og varamönnunum Guðnýju Jónsdóttur og Hrafnhildi 

Sverrisdóttur 

6. Kosning endurskoðenda 

a. Pétur Helgasonóskar eftir að hætta, en hann hefur verið skoðunarmaður 

reikninga í fjölda ára 

b. Ingibjörg Gunnarsdóttir er tilbúin til þess að vera áfram 

c. Rósa Jónsdóttir tekur að sér að koma í stað Péturs. 

7. Ákvörðun félagsgjalda 

a. Gjöldin hafa verið 5000 kr og 2500 kr fyrir nemendur 

Samþykkt af fundarmönnum að halda félagsgjöldum óbreyttum, vonast eftir að fá 

fleira fólk í félagið. 

8. Tillaga um þóknun til stjórnarmanna 

a. Formaður fær 90000 kr á ári og eins sá sem sér um vefinn. Fundurinn samþykkir 

það óbreytt. 

b. Tillaga að stjórnarmenni fái um helming af þessu. Fundurinn hafnaði þeirri tilögu 

en samþykkt að stjórnin fái ákveðna upphæð á ári til umráða sem hún getur 

notað fyrir veitingar á fundum o.s.frv. 

c. Umræða um gjöld fyrir félagsmenn á eftirlaunaaldri. Hálft gjald fyrir 67 ára og 

eldri samþykkt af félagsmönnum. Engin mótatkvæði. 

d. Ákveðið að þeir sem eru í nefndum matvæladags eigi ekki að borga sig inn á 

ráðstefnuna 

9. Gjöf stéttarfélags SHMN til MNÍ afhent 

a. Sigurður Einarsson, fyrrverandi formaður stéttarfélagsins SHMN sem lagt var 

niður á árinu og sameinaðist FÍN, afhenti formanni MNÍ gjöf til félagsins, 

1.000.000 kr. 

b. Sigurður sagði við það tilefni að hann hvetti félagsmenn til að mæta 

kynningarfund FÍN síðar í mánuðinum. Eins benti hann á að bæði félagsmenn og 

MNÍ gætu sótt í starfsþróunarsjóð FÍN. 



 

10. Önnur mál.  

a. Spurt var hvaða starfsemi væri innan næringarhóps MNÍ? Guðbjörg Gísladóttir 

sem situr í stjórn næringarhóps MNÍ sagði að það væri þriggja manna stjórn. Það 

hefði verið lítil vinna síðasta vetur, en yfirleitt hittist hópurinn einu sinni í mánuði 

yfir veturinn þar á kaffihúsi, og oft væri þar einhver kynning.  Meginmarkmiðið 

væri að hittast til að spjalla, stundum voru einhverjir með erindi (t.d. Ólafur Sæm 

með bókina sína, Fríða Rún og Heiða úr eldhúsinu, Ragnheiður um núvitund), 

markmiðið er að kynnast (næringarfræðingar og næringarfræðinemar). Eins eru 

næringarfræðingar með facebook. 


