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Aðalfundur Icelandic Sustainable Fisheries haldinn föstudaginn 28. september kl. 11:30. 
Fundarstaður var Grandagarður 16, 101 Reykjavík, í fundarherberginu Brúin. 
 
Til fundarins var löglega boðað með tölvupóstsendingu og fundarboði til allra hluthafa 
þann 3. september 2018 eða þremur vikum fyrir aðalfund.  Á fundinn mættu fulltrúar 11 
hluthafa og 25 umboð höfðu verið veitt fundarmönnum. Fundurinn var því löglegur með 
þátttöku fulltrúa fyrir 69% hlutafjár. 
 
Svavar Þór Guðmundsson, stjórnarformanns ISF setti fundinn og stakk upp á Kristjáni 
Jóhannessyni sem fundarstjóra og Kristini Hjálmarssyni sem fundarritara. Að því búnu 
var gengið til dagskrár. 
 
Fundargerðin: 
 

1. Skýrsla stjórnar 

a. Rut Hermannsdóttir flutti skýrslu stjórnar. 

2. Kynning á endurskoðuðum ársreikningi fyrir liðið starfsár 

a. Kristinn Hjálmarsson kynnti ársreikning 

3. Umræður um skýrslu stjórnarformanns og ársreikning 

a. Engar umræður um skýrslu eða ársreikning. 

b. 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. Rut Hermannsdóttir tilkynnti við flutning skýrslu stjórnar að hún myndi ekki 

gefa kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu þar sem hún væri komin í leyfi hjá 

Samherja. 

b. Aðrir stjórnarmenn gáfu kost á sér til endurkjörs, þeir Friðrik Blómsterberg hjá 

Iceland Seafood, Jan Thomsen hjá Danica, Kristján Jóhannesson hjá Vísi hf og 

Svavar Þór Guðmundsson hjá Bacco Seaproducts ehf. 

c. Hans Ágúst Einarsson gerði tillögu um að Agnes Guðmundsdóttir myndi taka sæti 

í stjórn fyrir Brim hf. Agnes staðfesti áhuga sinn og kynnti sig stuttlega. 

d. Þá var gengið til stjórnarkjörs og þau fimm sem höfðu boðið sig fram voru 

einróma kjörin í stjórn ISF til eins árs. 

7. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðendafélags fyrir félagið 
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a. Rætt var um og samþykkt einróma að óska eftir tilboðum fyrir næsta aðalfund frá 

endurskoðendum í verkefnið að sjá um endurskoðun á ISF, til að bera saman 

kostnað og leita eftir mögulegu hagræði. 

b. Að því búnu var Ernst og Young samþykkt einróma. 

8. Önnur mál 

8.1 Umræður og ákvarðanir um erindi frá Nesfiski ehf 

a. Á stjórnarfundi ISF þann 9. ágúst 2018 var tekið fyrir erindi frá Nesfiski sem var 

fyrirspurn frá stjórnendum félagsins varðandi deilingu á skírteinum ISF. Orðrétt 

var fyrirspurnin þannig:  

 

Ef eignaraðild Ný-Fisks að ISF er færð yfir á Nesfisk ehf., er þá mögulegt að öll félög 

í eigu Nesfisks ehf hafi sama aðgang að leyfi félagsins og heimild atil að selja MSC 

vottaða vöru, án þess að sú sala fari gegnum Nesfisk ehf?  

 

Stjórn ISF fjallaði um erindið og svaraði þannig til Harðar Sveinssonar hjá 

Nesfiski: 

 

Takk fyrir erindið til stjórnar ISF sem hefur nú fjallað um það. Eins og reglur 

félagsins eru, þá er stjórn ekki heimilt að verða við beiðni Nesfisks um að þrjú félög 

í eigu sama aðila nýti eina aðild að ISF skírteinum. 

Að því sögðu, þá mun stjórn ISF leggja til á næsta aðalfundi félagsins, síðar í ágúst, 

að skipaður verði hópur eða nefnd til að endurskoða tekjumódel og 

deilingarfyrirkomulag skírteinanna. Lagt verði til að þeirri vinnu verði lokið fyrir 

tilsettan tíma og mögulega boðað til auka hluthafafundar til að taka umræðu, 

klára og samþykkja mögulegar breytingar á fyrirkomulagi ISF. 

 

b. Samkvæmt þessu var borin upp sú tillaga að skipa faghóp sem myndi fjalla um 

málið og skila niðurstöðum sem fyrst til stjórnar ISF. Fundurinn samþykkti að 

skipa faghópinn 3-5 fulltrúum fyrirtækjanna sem eiga ISF skírteinin og 

eftirfarandi fimm buðu sig fram og voru samþykkt til að skipa hópinn. 

c. Faghópurinn sem aðalfundur 2018 skipaði: 

i. Hans Ágúst Einarsson hjá Brim hf 

ii. Ína Björg Össurardóttir hjá Ný-Fiski hf 

iii. Laufey Sigurþórsdóttir hjá Hamrafelli ehf 

iv. Sverrir Haraldsson hjá Vinnslustöðinni hf 

v. Torfi Þ. Þorsteinsson hjá HB Granda hf 

d. Í umræðum um þennan dagskrárlið og erindið var spurt hvort mætti aðlaga 

gjaldið í samræmi við stærð fyrirtækjanna. Fram kom að þegar félagið var 

stofnað árið 2012 þá var það skoðað en ákveðið að gera það ekki, á forsendum 

einfaldleika og hagræðis í rekstri félagsins.   

 

8.2 Gísli Gíslason hjá MSC kynnti þróun og stöðu grundvallarsjónarmiða í 

sjálfbærniverkefnum MSC. Óformlegar umræður, vangaveltur, spurningar og svör komu 

fram meðan Gísli fór með kynninguna og honum var þakkað fyrir framlagið. 

 
Fundarstjóri slítur fundi kl 12:55 
 
Fundarritari, 
Kristinn Hjálmarsson 


