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Aðalfundur Iceland Sustainable Fisheries haldinn miðvikudaginn 24. maí kl. 14:00. 
Fundarstaður var Grandagarður 16, 101 Reykjavík. 
 
Til fundarins var löglega boðað með tölvupóstsendingu til allra hluthafa 2 vikum fyrir 
aðalfund.  Á fundinn mættu fulltrúar 13 hluthafa, 1 var á Skype og 15 umboð höfðu verið 
veitt fundarmönnum. Fundurinn var því löglegur. 
 
Kristján Jóhannesson stjórnarmaður setti fundinn í fjarveru Svavars Þórs 
Guðmundssonar, stjórnarformanns. Kristján stakk uppá Friðrik Blomsterberg sem 
fundarstjóra og Kristni Hjálmarssyni sem fundarritara. Að því búnu var gengið til 
dagskrár. 
 
Fundargerðin: 
 

1. Skýrsla sjórnarformanns 
a. Kristján Jóhannesson flutti skýrslu stjórnar. 

2. Kynning á endurskoðuðum ársreikningi fyrir liðið starfsár 
a. Erla Kristinsdóttir kynnti ársreikning 

3. Umræður um skýrslu stjórnarformanns og ársreikning 
a. Vegna umsóknar um vottun á makríl var spurt:  

Er það einhver séns að makrílveiðar Íslendinga fái vottun?  
Stjórnin ákvað að sækja um og láta reyna á umsóknina, ekki síst í ljósi 
þess að mikill meirihluti makrílveiða úr Norður-Atlantshafsstofninu hefur 
fengið vottun, með skilyrðum um að strandríkjasamkomulag náist um 
fyrirkomulag veiðanna. 

b. Með ársreikningi dreifði Erla sundurliðun rekstrarkostnaðar og með hliðsjón af 
rekstrarupplýsingum var spurt:  

Stefnir í óefni? Er ekki rétt að uppsjávarfyrirtækin taki við og borgi?  
Er hægt að skipta í greiðsluflokka?  Félagið hefur verið rekið með tapi 
frá stofnári. Það eru mörg verkefni í gangi og gengur vel að auka hlutfall 
MSC vottaðra veiða við Ísland, en það tekur í. Í rekstraráætlun er gert ráð 
fyrir því að reksturinn geti skilað afgangi árið 2019. Í umræðum um 
aðildargjöld var ræddur möguleikinn á að aðgreina gjöldin eftir umfangi 
en það hefur verið tekið fyrir á nokkrum stjórnarfundum þegar erindi 
hafa verið send inn um slíkt. Stjórnin hefur alltaf komist að þeirri 
niðurstöðu að núverandi fyrirkomulag eigi að gilda, að allir greiði jafnt. Í 
umræðum kemur fram að það sé ekki hægt að reka félag í sífelldri 
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fjármagnsþörf, hvorki gagnlegt né skemmtilegt og Magnús Kristinsson 
spyr hvort auka megi aðildargjöldin í eitt skipti um t.d. 400þ á hvert 
aðildarfélag til að rétta af reksturinn og lagði í framhaldinu fram tillögu 
að því að stjórn finni lausn á fjárhagsvanda félagsins.  
Fundartjóri ber undir fundinn: Samþykkt einróma  

c. Er hægt að fara á fjörurnar við uppsjávarfyrirtækin sem veiða kolmunna um 
að styrkja? Þorsteinn Magnússon ber fram tillöguna að hagsmunaaðilar sem 
stunda veiðar á  kolmunna greiði fyrir vottun á honum.  
Borið undir fundinn af fundarstjóra: Samþykkt af meirihluta.  

d. Reikningur borinn undir fundinn og hann samþykktur einróma. 
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig skal fara með hagnað eða tap 

a. Tillaga um að tap verði flutt til næsta árs: Samþykkt einróma 
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra 

a. Samþykkt einróma að ekki verður greitt fyrir stjórnarstörf. 
6. Kosning í stjórn félagsins, sem skal vera skrifleg sé þess óskað 

a. Sama stjórn kjörin einróma. 
7. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðendafélags fyrir félagið 

a. Ernst og Young samþykkt einróma. 
8. Önnur mál 

a. Sólveig Arna Jóhannesdóttir vill ræða möguleika ISF til að sinna hagsmunagæslu 
og standa vörð um fjárfestingu félagsins í MSC skírteinum, t.d. þegar veiðar 
annarra þjóða eru í mati og forsendur kunni að þykja hæpnar. Það væri hnekkir 
merkisins ef hagsmunagæslu er ekki sinnt þegar tegurndir annarra þjóða eru í 
úttekt á tegundum sem okkur Íslendingum þykir eðlilegt eða gera athugasemdir. 
Nokkur umræða skapaðist og komið inná það að starfssemi ISF hefur ekki verið 
skilgreind sem hagsmunagæsla en að starfsmenn geti komið að vinnu vegna 
athugasemda og hagsmunagæslu vegna MSC vottana. Sólveig Arna taldi ISF búa 
að þekkingu sem gæti nýst á víðari grunni en hingað til, en minnt var á að 
skrifstofan er rekin með tveimur hálfum stöðugildum í verktöku. Ekki var borin 
upp tillaga eða dregin saman niðurstaða og dagskráin var tæmd. 

Fundarstjóri slítur fundi kl 15:05 
 
Fundarritari, 
Kristinn Hjálmarsson 
 


