10 mars 2021 Stjórnarfundur.

1. Mættir eru á Zoom : Guðni Á Indriðason .Anna María Flygering .Birna K
Baldursdóttir. Þorsteinn E Þorsteinsson .Guðný Ívarsdóttir . Sif Matthíasdóttir .
Bettína Wunseh .

2. Anna M F setti fundin . Hóf ummæli um umsókn sem félagi í Geitaræktarfélaginu
sendi í matvælasjóð og fékk mjög slæma viðbrögð og mikla fordóma ,AMF setti
grein í bændablaðið í kjölfarið og hefur fengið mjög sterk viðbrögð sem öll vöktu
furðu og jafnvel reiði hjá fólki . Starfs maður bændablaðsins hafði aftur samband og
vildi athuga hvort krefja ætti formann bændasamtakanna svar og hvort hann eigi
ekki að svara þessu .
3. Út gáfa bókar á afmælisárinu, í fyrstu var rætt um að setja á heimasíðuna
uppskriftir en þróaðist með stýri hópnum í heila bók En tilnefndir í þeim hóp eru
Dominique Plédel Jónsson og fleiri málið tók á skrið Jóhanna á Háafelli Birna K
Baldursdóttir Lovísa Sigrún Helga Anna MF og þarna verður allt um geitur ,
kennsla ,þjóðtrúinn ,uppskrift og skemmtisögur bara allt sem okkur dettur í
hug .Það er verið að sækja um styrki hér og það til að koma þessu á kopp .Allir
sammála um að þetta væri metnaðar fullt framtak. Sigurður Sigurðsson er með bók
til sölu um sjúkdóma í sauðfé og geitum og var að koma henni á framfæri við
félagið.
4. Aðalfundur hugsaður í Hrísafelli í Hrísakoti 10 apríl kl 14:00 2021. Ath hvort við
getum sent fundinn út rafrænt .
5. Auglýsa aðalfundinn með 10 daga fyrirvara ,ritari kemur því á framfæri við Önnu
Maríu Lind til að setja á heimasíðuna ,hver og einn kemur einkvað með kaffinu en
Sif segir af kaffi er nóg af hjá sér.
6.

Tillögur BÍ um félagskerfið. Birna KB telur margt óljóst og fleiri taka undir það .BÍ
leggur til félagsgjald um 20-25 Þúsund eftir veltu að 2 milljónum .Félagsgjald í
GFFÍ er 6500 kr. Sem myndi leggjast af við fulla aðild.

7. AMF hóf máls á gripagreiðslunum sem skila sér seint . Komust að niðurstöðu sem er
tillaga frá GFFÍ. 100% skiptast .Hafrasæðistöðin 15 % .Gripagreiðslur 60 % .Mjólk 9
% .Kjöt 8 % . Fiða 8 % .
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