
Matarstígur Helga magra, stjórnarfundur nr. 8 haldinn á Lamb Inn 8. september 2020 kl. 17.00. Mætt 

voru Einar Örn, Hugrún, Helga Berglind, Kristín, Sigríður og Karl sem jafnframt ritaði fundargerð.  

 

Dagskrá 

1. Fjárhagsstaða verkefnisins 
2. Endurskoðun starfsáætlunar 
3. Gæðahandbók 
4. Matvælasjóður  
5. Önnur mál 

 

Afgreiðslur 

1. Farið yfir fjárhagsstöðu verkefnisins. Allt á góðu róli og skv. þeim áætlunum sem gerðar voru.  

 

2. Rætt um endurskoðaða starfsáætlun. Samþykkt að dagsetja bændamarkaði fram á veturinn sem 

hér segir: 26. september, 3. október og 10. október. Verkefnastjóra falið að kanna með aðstöðu í 

Laugarborg. Gestasöluaðilar sem hingað til hafa ekki þurft að greiða leigu á sölubásum, þurfa nú 

að gera það þar sem matarstígurinn mun þurfa að greiða leigu fyrir afnot af Laugarborg. 

Samþykkt að fá kvenfélögin til að skipta á milli sín kaffisölu þessi þrjú skipti.   

 

3. Verkefnastjóri lagði fram drög að gæðahandbók fyrir starfsemi matarstígsins. Í henni er að finna 

verklagsreglur um framkvæmd ýmissa verkefna á vegum matarstígsins. Handbókin verður í senn 

leiðbeiningarrit fyrir nýja stjórnarmeðlimi í framtíðinni og þátttakendur í matarstígnum. 

Verkefnastjóra falið að halda vinnunni áfram og leggja fyrir næsta stjórnarfund.  

 

4. Matvælasjóður hefur auglýst umsóknir og er umsóknarfrestur til 21. september. Verkefnastjóra 

falið að gera drög að umsókn fyrir matarstíginn. Einnig vil stjórnin hvetja framleiðendur innan 

matarstígsins til að sækja um í sjóðinn og býður fram aðstoð verkefnastjóra við gerð umsókna án 

endurgjalds.  

 

5. Önnur mál: 

a. Sveitarfélagið hefur boðist til að lána matarstígnum skrifstofuaðstöðu í Félagsborg og 

mun verkefnastjóri vera þar þrjá morgna í viku, frá miðvikudegi til föstudags, kl. 9-12. 

Þátttakendur í matarstígnum og aðrir áhugasamir um starfsemi hans eru hvattir til að 

nýta sér þetta bætta aðgengi að verkefnastjóra, ekki síst nú þegar umsóknarferli í ýmsa 

sjóði er framunda.  

b. Gerð söluvefsíðu er hafin, búið að skrifa undir þjónustu- og hýsingarsamning við 

Vefmeistarann á Akureyri. Stefnt að opnun vefsíðunnar 10. október. Fljótlega þurfa því 

framleiðendur að fara að huga að vöruframboði á síðunni.  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18.30. 
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