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Aðalfundur MNÍ 18.05.16 

Staður: Matís kl: 16:30 

Fundarstjóri: Bryndís Eva Birgisdóttir 

Ritari: Ellen Alma Tryggvadóttir 

 

Mættir: Karl J. Grans, Oddný Kristín Kristbjörnsdóttir, Brynhildur Briem, Zulema Sullca 

Porta, Herdís Guðjónsdóttir, Hanna Regína Guttormsdóttir, Guðrún Gunnarsdóttir, Héðinn 

Friðjónsson, Jónina Stefánsdóttir, Elfa B. Sævarsdóttir, Áróra Rós Ingadóttir, Svava 

Engilbertsdóttir, Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Ólafur Reykdal, 

Guðjón Þorkelsson, Bryndís Eva Birgisdóttir. 

 

Dagskrá: 

 

Lífræn framleiðsla, ræktun og vottun 
 

Guðrún Hallgrímsdóttir matvælaverkfræðingur og Gunnar Á Gunnarsson framkvæmdastjóri 

Vottunarstofunnar Túns, kynna undirstöður lífrænna ræktunaraðferða og starfsemi 

Vottunarstofunnar. 

Í erindum sínum fjalla þau um lífrænna ræktunar, frjósemi jarðvegs, ræktun án eiturefna, 

sáðskipti og dýravelferð og skilyrði til lífrænnar framleiðslu hér á landi.  Þau munu rekja 

stöðuna í lífrænni framleiðslu hérlendis og erlendis, lýsa vottunarferlinu og segja frá starfsemi 

Vottunarstöðvarinnar Túns. 

Hefur lífræn framleiðsla áhrif á fæðuöryggi? 

Hvernig stuðla lífrænar aðferðir að umhverfisvernd? 

Er hugsanlegt að lífrænar aðferðir dragi úr neikvæðum loftslagsáhrifum landbúnaðar? 

Dagskrá aðalfundar: 

1. Skýrsla stjórnar 

2.  Reikningar félagsins kynntir 

3. Starfsáætlun og ákvörðun félagsgjalda 

4.  Kjör til stjórnar. Kjósa skal tvo stjórnarmenn að þessu sinni 

5.  Kjör tveggja endurskoðenda 

6.  Önnur mál 

Undir liðnum önnur mál kynnir Guðjón Þorkelsson hugmyndir að breyttu fyrirkomulagi 

matvæladags og kallað verður eftir viðbrögðum félagsmanna við þeim hugmyndum. Þar 

verður m.a. lagt til að matvæladagurinn í ár og á næsta ári verði vettvangur fyrir kynningar á 

innlendum rannsóknum og verkefnum á sviði matvæla og næringar. Lagt er til að í ár verði 

kynning á matvælarannsóknum en næringarrannsóknir verði kynntar á næsta ári.  Í samræmi 

við áherslur dagsins má gera ráð fyrir að framkvæmdanefnd matvæladags verði í höndum 

matvælafræðinga í ár, en næringarfræðinga að ári. 
 

 

Dagskrá 

1. Sjá skýrslu í viðhengi 

2. Oddný gjaldkeri sýnir ársreikninga. – Samþykktir 
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3. Nú er ársgjaldið 5000 krónur, 2500 krónur fyrir nema. Lagt er til að upphæðir haldist 

eins áfram. – Samþykkt. 

Auglýst gönguferð í reit MNÍ hjá skógræktarfélaginu. Áætlað að fara nú í byrjun júní. 

Verður sendur tölvupóstur með tilkynningu þegar nær dregur. 

4. Kjósa þarf 2 stjórnarmeðlimi nú, Zulema gefur kost á sér aftur og er kosin. 

Haft er símasamband við Katrínu Sif Kristmundsdóttir sem gefur kost á sér. Það er 

samþykkt. 

Í lögum félagsins kemur fram að bæði matvælafræðingur og næringarfræðingur eigi að 

vera í stjórn. Enginn matvælafræðingur er þó nú í stjórn, né býður sig fram. 

Þörf er á að endurskoða þessi lög. En vegna þess að staðan er svona, verður 

varamönnum boðið á stjórnarfundi, þar sem þeir eru matvælafræðingar. Hrafnhildur 

Sverrisdóttir kosin varamaður 

5. Skoðunarmenn reikninga munu starfa áfram óbreytt. 

6.  

 Námskeið hjá Endurmenntun hafa ekki verið sérstaklega fyrir MNÍ félaga, Fríða Rún 

hefur verið í samstarfi við Endurmenntun, en vantar mögulega fleiri í þetta samstarf 

fyrir hönd MNÍ. Á að vera niðurgreiðsla á námskeiðum þeirra. 

Félagsmenn geta komið með eigin hugmyndir að námskeiðum og haldið þau í samstarfi 

við Endurmenntun. Gott að senda tölvupóst á félagsmenn til að ítreka þetta. Hugmynd 

um að MNÍ styrki félagsmenn til að halda námskeið.  

 Haldin verður ráðstefna á Granada á Spáni á þessu ári, nánari upplýsingar eru á 

vefnum. 

 Guðrún Kristín hefur umsjón með vefsíðu MNÍ, fékk styrk til að fara á námskeið tengt 

þessu. Útskýrir hvernig vefur er og Facebook síður. Kom tilboð um endurbætta síðu, en 

GKS taldi núverandi vefumhverfi vera í lagi og því ekki þörf á því. Kom tilboð um að 

nútímavæða vefsíðuna á um 219 þúsund. Telur GKS að þetta væri gagnlegt til að 

auglýsa félagið betur og gera síðuna notendavænni. Ekki er hægt að finna síðuna í 

leitarvélum ef leitað er eftir ráðgjöf eða næringarmeðferð. Hægt er að sjá fundargerðir, 

viðburði og fleira.  

Fundarmenn telja að fara þurfi vel yfir hvort verja eigi fjármunum í að endurbæta síðu, 

stjórn er falið í hendur að ákveða þetta. 

 Regnhlífasamtök Lýðheilsu. Laufey útskýrir tillögu félags Lýðheilsufræðinga varðandi 

Regnhlífasamtök. Telja geta verið ákjósanlegt að hafa slík samtök. Sem dæmi þegar 

verið er að fækka íþróttartímum í skólum, taka af sykurskatt og fleira. Þá væri gott að 

hafa eina rödd til að mæla gegn þessu. Þó eru matvælafræðingar í MNÍ líka, sem eru 

ekki eins mikið í lýðheilsu eða með sömu áherslur. 

Ætti þá að vera einn næringarfræðingur og einn matvælafræðingur í stjórn Mní, einnig í 

stjórn slíkra samtaka. 

Spurt um hvað sé áætlað að slíkt félag vinni og hvort kostnaður verði fyrir Mní. Áætlað 

að ættu að vera talsmenn varðandi lýðheilsu. 

Óskað er eftir umboði félegs til að stjórn fari í umræður við þessi félög.  

- Samþykkt 

 Guðjón Þorkelsson kynnir tillögu um breytt fyrirkomulag á Matvæladeginu. 

Fyrir hverja er Matvæladagurinn, hverjir mæta? Helst fagfólkið og ræðir saman. 

Stundum hagsmunaaðilar, stjórnmála menn og nemar. Leggur til að vettvangur yrði 

notaður til að kynna hvernig áhrif matvælarannsóknir eru að hafa. Varðandi t.d. námið, 
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þróun matvæla. Gaman væri að heyra frá útskrifuðum matvælafræðingum hvað er verið 

að vinna við og tengsl við rannsóknir þeirra. 

Einnig gæti verið hægt að skoða  nýjar rannsóknir sem eru jafnvel staðbundar utan 

Reykjavíkur. Einnig eru ýmsir sprotar tengdir lífefnavinnslu að spretta upp sem mætti 

kynna. Tengsl við almenning og samfélagið (sjálfbærni, matvælaöryggi) mætti líka 

ræða. Einnig mætti ræða fagleg tengd málefni: nýjasta tækni og vísindi t.d. Erfðafræði, 

skordýr, þörungar. Lífefni og líftækni. 

Áhersla verði á áhrif, en ekki aðferðir. Verður að vera á vegum MNÍ.  

Gæti verið í samstarfi við væntanlegar kynningar sem eru á döfinni hjá Matís og 

Matvæla- og næringarfræðideild. 

Búið er að taka frá 20. Október á Hótel Natura.  

Áfram yrði fjöregg og blað.  

Guðjón er tilbúin til að vera í framkvæmdanefnd og hefur rætt við annan innan Matís 

sem er tilbúin í það líka. Ástæða tillögu á breytingu er vegna mikil vinna fylgir þessu 

og er yfirleitt að lenda á sama fólki. Einnig hefur borið meira á næringarfræðingum 

undanfarið og mætti eflaust draga betur fram matvælafræðinga með breyttu 

fyrirkomulagi.- Samþykkt 

 Spurt er um hvort stofna eigi Matvælahóp innan MNÍ eins og Næringarhópur.  

Til þess þyrfti Matvælafræðingar að leggja það til og bjóða sig fram í það. 

 

 

Fundi lýkur k 19:13 
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Viðauki 

Skýrsla stjórnar MNÍ starfsárið maí 2015- maí 2016. 

Stjórnin fundaði átta sinnum á starfsárinu. Þar var m.a. til umræðu fyrirkomulag á vef 

félagsins og hvort ástæða væri að uppfæra hann fyrir notkun á snjallsímum og spjaldtölvum. 

Við fengum tilboð í uppfærsluna en okkur í stjórninni sýndist ekki að brýn ástæða væri fyrir 

uppfærsluna þar sem ekki virðist erfitt að skoða vefinn á snjallsíma eða spjaldtölvu, en 

tilboðið hljóðaði upp á rúmar 200 þúsund krónur. Guðrún Kristín hefur tekið að sér að sjá um 

vefinn, setur inn efni og stendur sig frábærlega í því. 

Tvær vettvangsheimsóknir voru skipulagðar á vegum félagsins, við fórum í Ölgerðina á 

aðventunni 9. desember og þegar leið að páskum, þann 8. mars var okkur boðið í Reykjabúið 

og þar tók Jón Magnús framkvæmdastjóri á móti okkur.  

Matvæladagurinn var haldinn þann 15. október á Hótel Sögu og sóttu hann um 120 manns. 

Efnið átti sannarlega erindi, því þar var rætt um gagnagrunna um efnainnihald matvæla og 

reikniforrit til að reikna næringargildi o.fl. Við fengum erlendan fyrirlesara Sian Astley og svo 

voru flottir íslenskir fyrirlesarar. Í lok fundarins var samþykkt ályktun félagsins, þar sem var 

skorað á stjórnvöld að standa myndarlega að uppbyggingu á þessu sviði. Áskorunin hefur nýst 

í vinnu og fundum með stjórnvöldum í framhaldinu og má segja að þetta sé allt í ferli. 

Nefndarmenn og ritstjórn blaðsins stóðu sig í stykkinu að vanda, en eins og við vitum öll er 

þetta töluverð vinna. Til að auðvelda þeim sem á eftir koma höfum við fengið alla hópana til 

að skrifa verklýsingu fyrir næstu nefnd og eru þær settar inn á vefinn.   

Fjöreggið var á sínum stað, en það var Móðir jörð sem hlaut þau verðlaun. 

Svo var haldin glæsileg árshátíð! Árshátíðirnar hafa legið niðri í nokkur ár en það þótti ástæða 

til að endurvekja hana. Hún lukkaðist mjög vel, en þær Ellen Alma, Áróra Rós, Hafdís og 

Valgerður stóðu fyrir henni. Ákveðið var að halda þessu áfram og halda árshátíð á hverju ári 

og þá með stuðningi félagsins. 

Við höfum svo rætt um fyrirkomulag á næsta matvæladegi, og mun Guðjón Þorkelsson segja 

frá hugmyndum um það hér á eftir. Búið er að bóka Hótel Natura þann 20. Október, sem er 

fimmtudagur.  

Í apríl síðastliðinn fengum við fundarboð frá formanni Félags lýðheilsufræðinga, Sigríði 

Kristínu Hrafnkelsdóttur, til að ræða hugmyndir um stofnun regnhlífarsamtaka um lýðheilsu. 

Fundurinn var haldinn 14. apríl í stjórnarráðinu og þar voru saman komnir formenn og 

fulltrúar Félags um lýðheilsu, Faralds- og líftölfræðifélagsins, Íþrótta- og heilsufræðifélagsins 

og Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands MNÍ, auk Félags lýðheilsufræðinga. Ég sótti 

fundinn fyrir hönd MNÍ, en þarna voru líka fleiri úr félaginu okkar. Tilefni fundarins var að 

lýðheilsufólki hefur þótt vanta öflug samtök og talsmenn lýðheilsu, við erum dreifð og félögin 

okkar lítil, en saman gætum við haft sterkari rödd í samfélaginu. Það er þó ekki hugmynd um 

að sameina þessi félög, heldur frekar að mynda regnhlífarsamtök, hugsanlega undir merkjum 

Félags um lýðheilsu, en öll félögin myndu starfa óbreytt undir regnhlífinni. Það var gerður 

góður rómur að þessu á fundinum og samþykkt að bera þetta undir aðalfundi félaganna. Okkar 

félag er fyrst að halda aðalfund svo við ríðum á vaðið að leita eftir samþykki, og verður það 

gert hér á eftir undir stjórn fundarstjóra. 


