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Hvar er endanleg fundargerð?  
Undirritaður gerði fjölmargar athugasemdir við drög að fundargerð aðalfundar Strandbúnaðar 
þann 29. október 2021. Á það ekki að vera eitt af hlutverkum fundastjóra að sjá til þess að 
hluthafar félagsins fái í hendurnar endalega fundagerð?  Sjávarútvegsþjónustan er einn af 
eigendum Strandbúnaðar og er það ekki eðlileg krafa að fá endanlega fundagerð senda?  
 
Hverjir eru meintir nýir hluthafar? 
Á aðalfundinum kom fram að þrír nýir hluthafar hefðu bæst við;  Laxar fiskeldi, Arnarlax og 
Íslenska Kalkþörungafélagið og von væri á fleirum  skv. því sem fram kom í máli 
framkvæmdastjóra Strandbúnaðar. Gunnar Þórðarson framkvæmdastóri Strandbúnaðar, hvaða 
aðrir aðilar ætluðu að gerast hluthafar í Strandbúnaði og hafa ekki skilað sér skv. ársreikningi 
félagsins? Það er skemmtileg og áhugaverð tilviljun að tveir nýir hluthafar Strandbúnaðar eru 
laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila. Stjórnarformaður Strandbúnaðar Halldór 
Halldórsson, formaður Strandbúnaðar, tilkynnti á fundi með undirrituðum að það mætti búast 
við fleiri hluthöfum sem ,,gæti breytt stöðinni“.  Halldór er forstjóri Íslenska 
Kalkþörungafélagsins og því ekki óvænt að félagið gerist hluthafi í Strandbúnaði.   
 
Gunnar Þórðarson og tölvupóstlistinn 
Gunnar Þórðarson, framkvæmdastjóri Strandbúnaðar segist hættur að nenna lesa póstinn frá 
undirrituðum og hefur farið fram á að hann verði tekinn út af þessum póstlista. Það hefur verið 
leitað lögfræðiálits varðandi heimild til að senda tölvupóst á ákveðna aðila og hefur fengist 
jákvæð niðurstaða. Gunnar Þórðarson það á sérstaklega við þegar verið er að upplýsa aðila um 
þeirra vinnubrögð, sem er hvorki fagleg né heiðarleg.     
 
Kallað eftir gögnum og skýringum 
Það er lágmarks krafa að fundarstjóri og fundarritari á aðalfundi Strandbúnaðar sendi endalega 
fundargerð aðalfundar Strandbúnaðar frá 29. október 2021 til Sjávarútvegsþjónustunnar sem er 
hluthafi í félaginu.  
 
Jafnframt að framkvæmdastjóri Strandbúnaðar gefi skýringar á því af hverju nýir hluthafar sem 
hann sagðist að væru að koma inn á aðalfundi félagsins, skiluðu sér ekki.   Jafnframt hvaða aðilar 
þetta voru og af hverju seinkun er á því að þeir koma ekki strax inn sem hluthafar.  
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