
 

Fundur næringarhóps MNÍ 

Haldinn á Café Meskí Fákafeni 9, 108 Reykjavík.20. maí 2015 kl 19:30-21:30 

Borghildur stýrði fundinum, Áróra ritari 

 

Mættir voru: Óla Kallý, Guðrún Kristín, Svava, Ellen, Bryndís Eva, Ingibjörg, Kristín, 

Sigga, Bára, Jóna, Laufey, Zulema, Áróra, Borghildur og Guðlaug 

Borghildur byrjar að fara stuttlega yfir sögu MNÍ.  

Rætt um að hafa þrjá í stjórn Næringarhóps MNÍ. Ný stjórn sér um að virkja og halda utan um 

minni hópa/nefndir sem hafa ýmis hlutverk svo sem löggildinganefnd, fjölmiðlanefnd o.s.frv. 

Stjórnin ber ábyrgð á að boða fundi reglulega og fara yfir starfsemi hópanna. 

Stjórn næringarhóps MNÍ fundar amk 1x í mánuði og minni hópar/nefndir eftir þörfum.  



Næringarhópur hittist á hálfs árs fresti 

Stjórnin er til 2 ára og í góðu sambandi við stjórn MNÍ. Æskilegt að einn úr stjórn næringarhóps 

MNÍ sé einnig stjórnarmeðlimur MNÍ.  

Stjórn næringarhóps var ákveðin með allra samþykki: Ellen Alma Tryggvadóttir (situr í stjórn 

MNÍ og er tengiliður milli stjórna), Guðlaug Gísladóttir og Áróra Rós Ingadóttir    

Stjórn MNÍ gefur næringarhóp umboð í ýmis málefni. Mikilvægt að vanda okkur. Hafa allt 

skriflegt og formlegt. Gera fundargerð og hafa allt uppi á borði. Jafnvel setja á lokað svæði á 

heimasíðu MNÍ, ætlað fyrir meðlimi.  

Umræða fór fram um hvert hlutverk stjórnar MNÍ og næringarhóps séu. Næringarhópurinn er 

faghópur. Ef sá hópur þarf fé ætti að vera hægt að leita til MNÍ.  

Rætt um félagsgjöld og að þau eigi að nýtast t.d aðgangur að Nutrition Care Process. Aðgengi að 

gangagrunnum o.s.frv. 

Styrkur heilbrigðisstétta getur aukist með sterku fagfélagi. Fagfélög víða í heiminum með lokað 

svæði fyrir félaga. Fagfélögin halda ráðstefnur, eru með fyrirlestra o.fl. Heimasíður annarra 

fagfélaga ræddar t.d í Noregi og Svíþjóð. 

 

Tillögur af hópum/nefndum voru sendar fyrir fund. Þessar tillögur voru ræddar: 

1. hópur: Skoðar fagfélög erlendis 

2. hópur: Löggildinganefnd. Bryndís er verkefnastjóri + Ingibjörg. Bryndís sendi bréf á alla og 

bað um athugasemdir. Lagabreyting. Háskólinn (Matvæla- og næringarfræðideild) sendir nú 

staðfestingu til Landlæknis um löggildingu í stað MNÍ. Komin drög að breytingu sem þarf að 

klára.  

3. hópur: Fjölmiðlahópur. Rætt um að tala við þá sem höfðu gefið sig fram á facebook síðunni; 

Íslenskir næringarfræðingar. 

4. hópur: Tryggingastofnun 

5. Hópur: Heimasíðuhópur. Rætt um heimasíðu MNÍ. Hugmynd kom að með því að greiða 

félagsgjöld fengist aðgangur á lokuðu svæði á heimasíðunni. Guðrún Kristín bíður sig fram í að 

aðstoða við að uppfæra heimasíðu. Ákveðið að Guðrún Kristín og Zulema séu nefndarmenn í 

heimasíðuhóp. 

 

 



Umræða um ýmis málefni: 

 Þurfum að virkja nema t.d. BS nema inn í félagið eins og er víða annarsstaðar 

 Listi yfir næringarfræðinga er nokkurn veginn kominn og má uppfæra á heimasíðunni. 

 Verðum að hafa lista yfir ALLA næringarfræðinga. Líka þá sem ekki eru í MNÍ. 

 Þurfum að skilgreina betur hópinn. Fá flesta til að vera með og virkja sem flesta 

félagsmenn. Þeir sem vilja fá þurfa líka að gera eitthvað.  

 Rætt um hverjir séu tengiliðir í erlendu félögin. Kom fram á aðalfundi: Heiða Björg, 

Helga Siðurðar og Fríða Rún. 

 Áður var alltaf jólafundur. Fyrst erindi og svo borðað saman og haft gaman. Væri gaman 

að koma þessum fundi aftur á. 

 Það þarf að koma betur á framfæri því sem er að gerast. Hvaða MS verkefni eru í gangi. 

Ef farið er á ráðstefnur, þá koma með upplýsingar til hinna.  

Að lokum: 

Tilgangi fundarins náð. Góðar umræður. Fundi slitið.  

Næsti fundur verður boðaður af stjórn næringarhóps MNÍ.  


