
 

 

Matarstígur Helga magra, stjórnarfundur nr. 9, haldinn á Zoom, miðvikudaginn 14. október kl. 17.00. 

Mætt voru: Einar Örn, Hugrún, Kristín, Helga Berglind og Karl, sem ritar fundargerð. Gestur undir lið nr. 1 

var Þröstur Guðmundsson frá Vefmeistaranum og gestir undir lið nr. 2 voru þeir Helgi Þorbjörn 

Svavarsson og Kjartan Sigurðsson frá Símey.  

 

Dagskrá 

1. Vefsölusíða 
2. Fræðslumál 
3. Framkvæmd vefsölu 
4. Uppgjör bændamarkaða 
5. Styrkumsóknir 
6. Önnur mál 

 
Afgreiðslur 
 

1. Þröstur Guðmundsson frá Vefmeistaranum fór yfir stöðu mála varðandi uppbyggingu 
söluvefsíðu á slóðinni helgimagri.is. Stjórninni líst vel á það sem komið er. Verkefnastjóra falið að 
senda Þresti texta og myndir til að prýða síðuna. Stjórnarmeðlimir eru hvattir til að prófa síðuna í 
hinum ýmsu tækjum til að sjá virknina. Einnig verða sendar út nánari leiðbeiningar til söluaðila 
um umsjón síðunnar. Eftir umræður og fyrirspurnir yfirgaf Þröstur fundinn.  
 

2. Til fundarins komu þeir Helgi Þorbjörn Svavarsson og Kjartan Sigurðsson frá Símey til viðræðna 
um mögulega fræðslu til handa þátttakendum í Matarstígnum og öðrum áhugasömum um 
úrvinnslu matvæla. Þeir sögðu frá fræðsluverkefni sem verið hefur í gangi á vegum Farskólans á 
Norðurlandi vestra þar sem boðið hefur verið upp á námsleið i úrvinnslu matvæla í samvinnu við 
Vörusmiðju Bio-Pol á Skagaströnd. Verkefnastjóra falið að vinna þarfagreiningu á fræðslu í 
úrvinnslu matvæla með tilliti til matvælaframleiðslu í Eyjafjarðarsveit í samvinnu við Símey. 
Markmiðið með þeirri vinnu er að útkoman verði heildstæð námsleið sem gæti farið af stað í 
janúar 2021.  
 

3. Verkefnastjóri fór yfir ferlið varðandi pantanir á sölusíðunni og vörudreifingu með Vistvænni 
dreifileið. Einnig rætt um stofnkostnað söluaðila og söluþóknun sem Matarstígurinn heldur eftir 
af sölu í gegn um síðuna til að standa straum af rekstri hennar og vistvænnar bifreiðar. 
Eftirfarandi ákvarðanir teknar: 

• Stofngjald söluaðila verður kr. 20.000.- Innifalið í því er öll markaðssetning á vefnum. 

• Til að byrja með verður söluþóknun Matarstígsins 10% af söluandvirði.  

• Vöruafhending fer fram vikulega á Akureyri fyrir þá sem búa þar. Nánari útfærsla í vinnslu.  
 

4. Farið yfir uppgjör þeirra bændamarkaða sem haldnir hafa verið á þessu ári. Góður stígandi í 
heildarveltu þeirra sem gefur fyrirheit um að hægt verði að byggja þá enn frekar upp. 
Eftirfarandi ákvarðanir teknar: 

• Gestasöluaðilar munu hér eftir greiða fast gjald fyrir leigu á básum á bændamörkuðunum. 

• Matarstígurinn getur keypt vörur í heildsölu af framleiðendum og selt með 
smásöluálagningu.  

 



 

 
 

5. Verkefnastjóri skýrði frá vinnu við umsókn í Uppbyggingarsjóð sem er með umsóknarfrest til 4. 
nóvember. Umræða um aðra sjóði sem eru opnir eða munu opnast á næstunni.  

 
6. Önnur mál engin.  

 

Fundi slitið kl. 18.30. 
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