
         Fyrsti fundur nýkjörna stjórnar GFFí  var tekin á Zoom Þann 30.júní 2021  

1  Mættir : Anna María Flygenring , Guðni Ársæll Indriðason ,Þorsteinn E Þorsteinsson ,Jóhanna 

Þorvaldsdóttir.

Fyrsti fundur nýkjörinnar stjórnar GFFí  var tekin á Zoom Þann 30. júní  

Stjórn skipti með sér verkum  .Formaðurinn lagði til að hafa störf okkur óbreytt ,Guðni gjaldkeri og 

Þorsteinn ritari.

1 mál á dragskrá ,Kjötmatið.

Tölvupóstur kom frá Sigurði Eyþórssyni ráðuneytinu,þar sem félagið  er beðið að koma með 

athugasemdir varðandi kjötmatið.

Jóhanna telur að matið sé unnið upp af lambakjötmati og alltof margir flokkar. Teljum að Matís sé vel 

til þess fallið að taka á þessari reglugerð ,hafa samband við Ólaf Þór og fá hann í verkið.

Það ver einróma skoðun stjórnar að þessi nýja reglugerð um heimaslátrun sé ill framkvæmanleg og 

fáir ef nokkur komi til með að nýta sér hana, eins og hún er í dag. 

Jóhanna fannst að hafurkið sem fædd eru fyrir 1. mars og hafi náð 6 mánaða þegar þeim er slátrað  

þurfi að vera geldir annars er hætta á hafrabragði ( samanber hrútabragð ).

2 mál.   Samningur við BÍ.

 Eitthvað að prentvillum og stafsetningar villum . GFFÍ greiðir áfram kostnað við lén og uppfærslu á 

www.geit.is  Því mótmælum við enda engar tekjur til þess.  Guðni benti á að lógó okkar er eign okkar 

og þurfum að fá það á hreint hvað verður um merkið okkur. Stjórnin vill halda þessu sem sér merki  

fyrir geitur og afurðir þeirra.

Formaður þarf umboð frá stjórninni til að skrifa undir verkskiptasamninginn og var hann samþykktur 

með fyrirvara um kostnað við heimasíðu. 

3 mál.  Sýnataka hjá Karolínu 

Mikil gróska í sýnatöku  tekið á mörgum bæjum  víða á landinu sem send verða svo út til rannsóknar.

Niðurstöður ættu að koma síðar í sumar.

4.mál Önnur mál

Anna vill fá BÍ til að tala við sláturhúsin til að samræma gjaldskrá og fjölga dögum sem hægt er að 

slátra, því þetta er hagsmunargæsla gagnvart geitabændum.

 Fundi slitið klukkutíma síðar.

Ritari  :Þorsteinn E Þorsteinsson

http://www.geit.is/

