
Stjórnarfundur MNÍ  

Dags.: 20.september 2016 

Staðsetning: Þorláksgeisli 29 

Mættir: Laufey, Ellen (ritari), Zulema, Karl og Katrín. 

Fundarefni: 

 

Dagskrá fundar: 

1. Undirbúningur fyrir matvæladag, LS segir frá störfum framkvæmdanefndar og ritnefndar. 

Karl segir frá Fjöreggsnefndarstörfum. 

Komin drög að dagskrá  Matvæladags og nefndir eru að störfum. Þær eru eftirfarandi: 

Framkvæmdanefnd Matvæladags 2016: 

Guðjón Þorkelsson gudjont@matis.is, María Guðjónsdóttir mariagu@hi.is. Þóra 

Valsdóttir thora.valsdottir@matis.is, Hörður G. Kristinsson hordur.g.kristinsson@matis.is, 

Brynhildur Briembrbr@internet.is, ( Ólafur Reykdal olafurr@matis.is (tengiliður við blaðið), 

Steinar Aðalbjörnsson steinar.b.adalbjornsson@matis.is (kynningar), Laufey 

Steingrímsdóttir laufey@hi.is 

Ritnefndin: 

Páll Arnar Hauksson pall@keynatura.com 

Snorri Karl Birgisson skb8@hi.is 

Brynja Einarsdóttir brynjae@gmail.com 

Hildur Inga Sveinsdóttir hilduringa@matis.is 

 

Fjöreggsnefndin: 

Ragnheiður Héðinsdóttir ragnheidur@si.is 

Gunnþórunn Einarsdóttir gunnthorunn@vinbudin.is 

Guðjón Gunnarsson gudjong@lysi.is 

Karl Granz karlgranz@hotmail.com 

Árshátíðarnefnd 

Jóna Björk Viðarsdóttir jona.bjork@hotmail.com 

Adda Bjarnadóttir addabjarna@gmail.com 

Aníta Sif Elídóttir  

Eva Björg Björgvinsdóttir 

 Þarf að finna út hvernig opnað er fyrir skráningu á síðu MNÍ. Gott að hafa svo skráningu 

á staðnum til að uppfæra tölvupóstföng meðlima. 

 Það þarf að kanna hvað er í boði í salnum (básar, standar fyrir postera og fl.) á Hótel 

Natura (Zulema mun kanna málið og ræða við tengilið í framkvæmdarnefnd). Eins þarf 
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að velja veitingar - Karl kannar það.. Ath með að hafa kaffi, brauð með áleggi og smá 

ávexti.. 

 Tilnefningar eru komnar í Fjöreggsnefnd. 

 Þarf að kaupa gjafir fyrir fyrirlesara, sama og síðast og Laufey mun kanna það. 

 Árshátíðarnefnd mun fá styrk frá MNÍ upp á 100.000.- til að greiða niður fyrir 

félagsmenn MNÍ. Eins verður skipuleggjendum Matvæladags boðið á árshátíðina 

 Gæta þarf þess að nefndir uppfæri leiðbeiningablöð eftir störf sín við Matvæladaginn, til 

að hægt sé að nýta þau að ári. 

 

2. Regnhlífarsamtök um lýðheilsu og borgarafundur um sykurskatt. 

Var fundur en ekki heyrðist frá þeim nánar varðandi það og var því ekki auglýst á vegum 

MNÍ. Erum tilbúin til að taka þátt í slíkum viðburðum í framtíðinni undir hatti 

regnhlífasamtaka, en viljum halda okkur við eigin heimasíðu og slíkt. 

 

3. Önnur mál 

 Velferðarvaktin – ráðstefna 10. Nóvember. Þarf að áframsenda á félagsmenn 

auglýsingu skv. Beiðni í tölvupósti. 

 Spurning um að virkja nýja stjórnarmeðlimi í umsjón tölvupósts Mní. 

 Senda á Guðrúnu Kristínu uppfærðar upplýsingar varðandi nefndir fyrir 

heimasíðu – Ellen gerir það. 

 Gögn í eigu Matís eru komin í geymslu á þjóðskjalasafnið. 

 Ath með að gera ársplan fyrir stjórn MNI, til að hafa yfirsýn hvaða viðburðir eru 

árlegir og hvað þarf að undirbúa með fyrirvara og þess háttar. 

  

 

 

 

Næsti fundur: óákveðið. 

 

 

 

 


