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Takk fyrir aðalfund Strandbúnaðar 29.10.2021. 
 
Gögn vegna aðalfundar 
Þann 7. október sendi Sjávarútvegsþjónustan ehf., sem einn af eigendum Strandbúnaðar, bréf til 
félagsins þar sem óskað var eftir að ákveðin mál væru tekin fyrir á aðalfundi Strandbúnaðar 
29.október 2021, sjá fylgiskjöl 2, 3 og 4. 
 
Formaður Strandbúnaðar, Halldór Halldórsson,  svaraði pósti Sjávarútvegsþjónustunnar samdægur 
og þar kom fram:  

,,Ég staðfesti móttöku þessa erindis frá þér og set það í hendur aðalfundar og fundarstjóra 
Aðalfundar“. 

 
Fékk fundarstjóri ekki gögnin? 
Einari Kr. Guðfinnssyni var falið fundarstjórn á aðalfundi Strandbúnaðar. Það kom á óvart að 
fundarstjórinn virtist ekki kannast við þau gögn sem undirritaður sendi.  Nú  er formaður 
Strandbúnaðar spurður um það hvort fundastjóri hafi fengið þessi gögn (fylgiskjal  2, 3 og 4) sem 
undirritaður sendi inn og óskaði eftir að væru tekin fyrir undir sérstökum lið eða undir liðnum 
önnur mál á aðalfundi Strandbúnaðar? 
 
Framkvæmdastjórinn les ekki póstinn 
Fram kom í máli framkvæmdastóra Strandbúnaðar að hann væri hættur að lesa póst frá eiganda 
Sjávarútvegsþjónustunnar sem er einn af hluthöfum félagsins.  Rekstur Strandbúnaðar er eitt af þeim 
verkefnum sem Matís hefur tekið að sér og óheppilegt að opinber starfsmaður, sem framkvæmdastjóri 
Strandbúnaðar lesi ekki póst frá einum af eigendum félagsins.  Verður það ekki að teljast eðlilegt að 
hann lesi póst frá eiganda Sjávarútvegsþjónustunnar sem er merktur í subject póstsins aðalfundi 
Standbúnaðar t.d. til að tryggja að fundargögn berist fundarstjóra. Forstjóri Matís er því hafður með á 
þessum póstlista og erfitt er að trúa því að svona vinnubrögð viðgangist í öðrum verkefnum sem 
stofnunin hefur tekið að sér.  
 
Fundagerð aðalfundar 
Ítrekað var á fundinum og er það gert aftur í þessum pósti að niðurstaða fundar við afgreiðslu beiðni 
Sjávarútvegsþjónustunnar (fylgiskjöl 2, 3 og 4) á aðalfundi Strandbúnaðar verði skjalfest í 
fundargerð.  Jafnframt að fram komi í fundargerð að fundastjóri virtist ekki kannast við þau gögn 
sem send voru inn til Strandbúnaðar og óskað var að væru tekin fyrir á fundinum.   
 
Listi yfir fundargesti 
Sjávarútvegsþjónustan óskar eftir lista yfir þá sem mættu á aðalfund Strandbúnaðar.  Á listanum 
komi fram nafn og fyrirtæki/stofnun sem viðkomandi er fulltrúi fyrir.   
 
Nýir hluthafar 
Fram kom á fundinum að þrjú ný félög væru komin inn í hluthafahóp Strandbúnaðar; Arnarlax, Laxar 
fiskeldi og Kalkþörungafélagið. Fram kom í máli framkvæmdastjórans að væntanlega kæmu fleiri 
hluthafar inn í Strandbúnað.  Sjávarútvegsþjónustan óskar eftir að fá lista yfir þessi félög þegar þau 
gerast hluthafar Strandbúnaðar.  
 
Póst þennan fá hluthafar Strandbúnaðar, framkvæmdastjóri og stjórn Strandbúnaðar og allir þeir sem 
mættu á aðalfund félagsins og forstjóri Matís.    

 
---------------------------------- 
Valdimar Ingi Gunnarsson 
Sjávarútvegsþjónustan ehf. 


