Stjórnarfundur BFB Hótel Sögu 9. Jan 2019
Mættir, Petrína, Sölvi, Sigrún, Halldóra, Anna Sigurbjörg, Hafdís.
1.fjármálin
Sölvi, loksins kominn með prókúru. Búið að senda út
félagsgjöldin fyrir 2018. Sölva finnst vel haldið utanum allt í
sambandi við sögu félagsins.
Hýsing heimasíðu 10.þ á mánuði
Styrkir á markaði , dýrt, eigum við að styðja, fólk til að fara á
markaði eða eigum við að nota peningana í eitthvað annað, t.d
að nota peninginn í öflugri heimasíðu, eða velja einhverja
ákveðna markaði eða markað sem styrktur er á hverju ári.
Sýndi okkur skjal til að reikna út og kynnti fyrir stjórnarmönnum
að það væri greitt fyrir ferðir og fundasetur. Einnig góður afsl. á
fundarsal á Hótel Sögu einnig fékk góðan díl á gistingu sem fél
mundi þá greiða ef haldnir væru stjórnarfundir í Reykjavík.
Nauðsynlegt fyrir okkur að fá starfsmann, allir sammála um það
Anna; í sambandi við styrki, hafa lang- og skammtímamarkmið
þegar sótt er um styrki, rætt um gjöld og þjónustu hjá
bændasamtökunum, hvernig er þetta hjá öðrum félögum. T.d.
fél garðyrkjumanna, sölufélag garðyrkjumanna,
BFB hagsmunafélag sækja fleiri afslætti fyrir félagsmenn BFB
hjá hinum og þessum félögum. Eða ráðgjafa. Öll þessi fél, fél,
sauðfjárbænda, svínabænda loðdýrabænda og fleiri, skoða
með að sækja styrki þangað.
Þeir sem eru í BFB úttekt, í sambandi við umsóknir á
gæðamerki, (spurnig hver eigi að framkvæma þá úttekt)

2. Næsti aðalfundur

Sigrún kannar hvað er í boði fyrir aðalalfund, og spá í
dagsetningu.

3.skýrsla um BFB sem Brynja Laxdal hjá Matarauði Íslands
gerði
Brynja. Hvað á að gera við greininguna sem Oddný gerði, tekin
mörg djúp viðtöl.
Anna, starfsmaður
Brynja segirð að, við BFB eigum mikið inni og höfum velvildina,
skynsamleg lausn, með markaðs og viðskiptaþekkingu. Gætum
verið sterkari í ýmsum samningum t.d. samningur ríkisins
varðandi matarinnkaup.
Kannski þarf að endurskilgreina BFB hvernig er bóndinn að
selja sína vöru beint úr sláturhúsinu eða hvernig, ýmsar
breytingar hafa orðið og hvað eigum við að gera í því.
Frumkrafturinn kemur alltaf frá okkur framleiðendunum,
neistinn.
Brynja, kanski þarf að endurskoða hvað er heimavinnsla, hafa
skírari línur með það , kynna gæðamerkið betur það eru allt of
fáir sem þekkja það og fyrir hvað það stendur.
Hólmfríður starfsmaður byggðastofnunar kom með Brynju hún
telur; Mikilvægt fyrir okkur að fá starfsmann sem teymir okkur
áfram og við eigum helling inni en við verðum að vera sýnilega
og nota uppsveifluna og gúdddvillið sem er í samfélaginu.
Brynja; Framtíðarspár gefa til kynna að neytendur vilja versla
meira beint.
Hólmfríður; BFB þurfum að skilgreina okkur og hvað við erum
að bjóða, ísl matarhefð, gæði, litið kolefnisspor, byggðaáætlun
og þróun og allt þetta matarferðaþjónusta

Við BFB verðum að vita hvað við treystum okkur að gera,
Baldvin Jónsson. BFB traust vörumerki, farmersmarket, þarf að
vinna út frá því hvernig hægt er að nálgast vöruna. BFB flott
vörumerki.
Þarf að vera gagnkvæm virðing hjá okkar og BÍ, við erum á
lífræna kantinum af því að við erum andlit framleiðandans.
Fólkið vill þetta samband, horfa á bóndann.
Við séum bjarta von landbúnaðarins.
Brynja; talar um reglugerð á einkasviði , að við megum bjóða
fólki heim og selja þeim mat allt að 16 manns án þess að vera
með vottað eldhús. Þetta er í skoðun.
Brynja segir okkur að Skoða hvað við viljum hvað þau geri fyrir
okkur Hvað Matarauður getur gert fyrir okkur hvaða stefnu við
ætlum að taka og Brynja skoði svo hvað eða hvernig hún getur
komið að því.
Samvinna, leita eftir samvinnu við sláturleyfishafa fá þá til að
vinna með okkur.
Áherslu verkefni inni í sóknaráætlanir, landshlutasamtök þar
getum við kansi komið okkur inn Landssamtök
sveitarfélaganna.
Pælingar með flutning á matvöru, byggðastofnum færanlegt
sláturhús, pælingar.
Við erum framtíðin, grasrótin og það sem.
Brynja stakk upp á Oddnýju Önnu sem framkvæmdastjóra fyrir
BFB. Uppbyggingasjóðir , samkeppnissjóðir.
SSNV.

4.inntaka félaga
Sölvanes, Eydís Magnúsdóttir og Rúnar Máni Gunnarsson
Gautavík, Oddný Anna Björnsdóttir og Pálmi Einarsson
Stokksreyrarsel-Sigurður Torfi Sigurðsson og Ragnhildur
Sigurðardóttir
5.heimasíðan.
Stefna hefur alla tíð hýst heimasíðuna www.beintfrabyli.is.
Vegna öryggiskrafna þarf að endurnýja síuna og kemur tvennt
til greina. A að flyta síðuna óbreytta í öruggt umhverfi eða B að
endurhanna og bæta til að gera virknina betri. Vegna þess að
tilboðin eru enn í gildi eru þau trúnaðarmál.
Sölvi kannaði einnig verð hjá Hipe og var um að ræða nokkuð
sambærilegt verð en þar var bara um verðkönnun að ræða en
ekki verðtilboð.
Miklar vangaveltur um hvað ætti að gera en ekki niðurstaða,
hvernig ættum við að fjármagna þessar uppfærslur og hvort
ættum við að velja ódýrari óg óbreyttu útgáfuna eða það að nýja
og bæta en borða þá meira. Einnig hvernig rekstur
heimasíunnar ætti að vera í framtíðinni, ætti að láta félagsmenn
borga eitthvað smá til að standa undir kostnaði við að setja inn
á heimsasíðuna og sjá um hana. Enging niðurstaða kom út úr
þessum umræðum.

6.Sigurður Eyþórsson kemur á fund og kynnir verkefni
okkar inn Bí. (eða hvað þeir geti gert fyrir okkur BFB)
Sindri og Sigurður
Sölvi þakkar komuna, langa í kynningu frá þeim hvað hefur það
að segja fyrir okkur að verja í Bí.
Sigurður; Reyna að vinna með aðildarfélögum sínum, við
segjum til um hvaða hagsmunir eru okkur efst í sinni, t.d.

regluverk, njóta t.d. allra sömu kjara og BÍ á hótelinu og
fundarherbergi sem við gætum fengið afnot af sem við þurfum
ekki að borga fyrir , og öll þjónusta á sama verði og BÍ. Má
senda lögfræðingnum spurningar sem félag. Svo sem eins og
allir aðrir sem eru fél. Í BÍ, færa bókhald fyrir mörg aðildarfélög
samið um tímafjölda t.d. á betri kjörum en aðrir eða almennt.
Sum fél hafa aðsetur þarna líka og hjálpa til við það sem félögin
koma með inn á borð til þeirra.
Sindri segir að aðildafél. Fá hann með sér til að sýna ákveðinn
þrýsting sem form Bí. T.d. Horses of iceland, stigu fyrstu skref
með þeim við að koma því á koppinn, hjálpa og stíga svo
gjarnan út þegar verkefnin eru komin á skrið. Skógarbændur –
aukið viðri skógarafurða, og starfsmanaður hér.
Hjálpaði BFB áður en þeir urðu aðildarfélög, t,d. Fór með í
ráðuneytin ýmis mál. Við eigum að nýta Þá þekkingu og afl
sem BÍ hefur til að berjast við stjórsýsluna og koma málum í
gegn.
Hvað kostar þetta okkur ? Sigurður; Í samþ. eru ekki nein
félagsgjöld, en krafa að félagsmenn eða hluti þeirra greiði
félagsgjöld eða séu í BÍ og greiði til þeirra sem einstaklingar. EF
það eru ekki nógur margir í BFB sem greiða til BÍ í gegnum sín
aðildarfélog gæti BFB þurft að borga mismuninn.
Þarf að skila inn félagatölum til þeirra, persóna á bak við
aðildina hjá BÍ
25 manns þurfa að vera í BÍ af félögum BFB þá dekkar það
þennan kostnað félagsgjaldið er 45.000,- á býli.
Ályktanir sendar til upplýsinga til BÍ.
Passa að það sem verið er að gera sé samræmi í hlutunum og
gott að ræða saman um hvað verið sé að gera til að vinna ekki
á móti hvoru öðru.
Nýtt að félög sem eru að starfa þvert á allar búgreinar séu tekin
inn í Bí.

Sölvi við þurfum að skoða ýmislegt og þurfum t.d. starfsmann,
hvernig getur BÍ hjálpað okkur við það.
Sindri við erum til að hjálpa , aðildarfélög hafa deilt starfsmanni,
bara að sækja um , eru t.d. að fara að hanna fánarönd fyrir allt
landbúnaðar
Sigur‘ur; Hvað viljum við BFB gera þurfum að láta gera hvað
getum við greitt,
Sölvi. Setja niður okkar markmið, þau kannski- snerta öll
búgreinafélögin, t.d. aðgangur að gæðahandbók, aðgangur að
gæðamerki og fleira, gæðaeftirlit. Við þurfum gæðaeftirlit
Sigurður ; Kannski gott að tala við garðyrkjubændur t.d. þarftu
að hafa innleitt gæðabókina til að mega nota fánaröndina.
Sindri. Eðlilegt samstarf við búgreinafélögin þar sem við störfum
þvert á mjög mörg.
Sölvi. Nýta bókhaldið gtho@bondi .is Gylfi
Þurfum að vinna í að gera okkur markmið og fleira til að félagið
lifi, fá aðstoð við það, Sigurður ;. Velvilji til BFB frá ráðuneytum.
Atah búa til eitthvað verkefni til að koma inní rammasamning
seinna á þessu ári.
Petrína; Auka sýnileika okkar; töldum okkur ekki hafa efni á að
vera með á landbúnaðarsýningu 2018 t.d. kostnaður þar mikill.
Sindri, við megum ekki gleyma því að BFB hefur mikið að segja
og hefur vægi mikið.

7.Önnur mál
-Stefán hjá Skinner technology – hægt að skanna vöruna,
rekjanleikaverkefni, vangaveltur um að taka landbúnaðinn inn í
þetta verkefni. ? hvort þetta sé ekki eitthvað sem BFB ætti að
kanna.

-Gæðahandbókin, það sem búið var að vinna fyrir okkur BFB og
lagðir umtalsverðir peningar í, er alls ekki aðgegnileg eins og
hún er. Eitthvað þarf að gera í þeim málum.
-Senda þarf félagatal BFB til BÍ til að hægt sé að keyra saman
félagana, ólíklegt að við BFB þurfum að borga það eru svo
margir bændur aðilar að BÍ
-Heimasíðan, umræðu um hana frestað til næsta fundar.
Fundi slitið.
Sigrún Indriðadóttir
Ritari Beint frá Býli.

