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Á nýafstöðnum  fundum með fagsviðum MATVÍS  hefur mönn-
um verið tíðrætt um leyfisveitingar og lögverndun greinanna. 

Hér verður vitnað í iðnaðarlög.  „Enginn má reka iðnað í 
atvinnuskyni á Íslandi, nema hann hafi til þess leyfi lögum sam-
kvæmt.  Þeir sem koma til Íslands til starfa frá öðru EES-ríki 
skulu fá viðurkenningu á starfi og starfsþjálfun sem þeir hafa frá 
viðkomandi landi. Sýslumenn skulu staðfesta  réttmæti gagna um 
starf og starfsþjálfun eftir að viðkomandi félagi iðnaðarmanna, 
m.a. landssamtökum meistara og sveina , hefur verið gefinn kostur 
á að segja sitt álit. Lögreglustjórar hafa eftirlit með framkvæmd 
þessara ákvæða.“

Það er mjög gagnrýnt að það geti hver sem er fengið leyfi til 
að reka iðnað  og handiðnað,  þrátt fyrir 6. tölulið 3. greinar 
en þar segir. „Fullnægi að öðru leyti skilyrðum þeim sem sett eru í lögum 
þessum“.  Í 8 gr. segir „ Iðngreinar sem reknar eru sem handiðnaður og löggiltar hafa verið í reglu-
gerð ráðherra, skulu ávallt reknar undir forstöðu meistara.  Meistari skal bera ábyrgð á að öll vinna 
sé rétt og vel af hendi leyst. Rétt til iðnaðarstarfa í í slíkum iðngreinum  hafa meistarar, sveinar og 
nemendur í iðngreininni.

Þeir sem veita leyfi horfa fram hjá 8. gr. laganna og hver sem er getur fengið leyfi, uppfylli við-
komandi hin 5 atriði 3. gr. Þarna eru þeir sem veita leyfin ( sýslumenn) að brjóta lögin sem þeir eiga 
að sjá um að sé framfylgt.

15. grein iðnaðarlaga er þannig:
„Það varðar sektum:
1. Ef maður rekur iðnað, án þess að hafa leyst leyfi, eða leyfir öðrum að reka iðn í skjóli leyfis 

síns.
2. Ef maður tekur að sér störf meistara, án þess að hafa leyst meistarabréf.
3. Ef maður rekur löggilta iðngrein, án þess að hafa meistara til forstöðu.
4. Ef maður kennir sig í starfsheiti sínu við löggilta iðngrein, án þess  að hafa rétt til þess sam-

kvæmt 9. gr.
5. Ef maður eða fyrirtæki tekur nemendur til verklegs náms, enda þótt  hann eigi ekki rétt 

til þess, eða tekur nemendur  til náms í annarri iðn en þeirri sem hann  er meistari  í, eða 
heldur nemendur án löglegs samnings.

6. Ef ríkisborgari eða lögaðili aðildarríkis að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið eða 
stofnsamning Fríverslunarsamtaka Evrópu ellegar Færeyingur eða lögaðili í Færeyjum starfa 
hér án þess að staðfesting skv. 3. mgr. 2. gr. liggi fyrir.

Sektir renni til ríkissjóðs“.
Það er ljóst að víða er pottur brotinn. Við þurfum að fara að vinna í að koma hlutunum í lag, 

meta hver þörfin er á fagmönnum í greinunum okkar og gera raunhæfa starfsmenntaáætlun. Það 
gerum við sennilega best með því að hafa opið málþing um málaflokkinn meðal félagsmanna og 
fyrirtækja í greinunum. 

Við höfum verið að fjölga mikið nýliðum í greinunum okkar en það dugir ekki til. Þurfum að 
passa okkur á að falla ekki í þá gryfju sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins í samstarfi við SGS og SAF 
hefur verið að vinna við sem er að búa til mjög stutt nám fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu. Ferðamenn 
sem koma til landsins eiga skilið að fá fyrsta flokks þjónustu og þar þurfa fagmenn að koma að. 
Ekkert fúsk.

Þeir sem koma til starfa hér á landi frá öðru EES landi þurfa að fara með gögn um menntun, 
starf og starfsþjálfun til Iðunnar  fræðsluseturs sem metur gögn viðkomandi og sendir til Mennta- og 
menningamálaráðuneytisins til staðfestingar. Að því loknu þurfa viðkomandi aðilar að fá starfsleyfi 
frá sýslumanni.

Þeir sem koma utan þess svæðis þurfa atvinnuleyfi.
Níels S. Olgeirsson
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F
Eftir að skýrsla Boston Consulting 

Group var birt í september sl. hefur það 
æ oftar verið í umræðunni, um þróun 
ferðaþjónustu á Íslandi, að við eigum 
að hætta að telja hausa en fara að telja 
krónur, eða með öðrum orðum að stemmt 
verði að því að samsetning ferðamanna 
sem sækja okkur heim breytist þannig að 
meirihlutinn verði ferðamenn sem kaupa 
dýrari vörur og þjónustu en nú er.

Samkvæmt opinberum tölum, sem 
birtar voru nýverið, er þessu öfugt farið 
í dag. Hver ferðamaður sem kemur til 
landsins skilur eftir sig færri krónur nú en 
áður, sem þýðir að stílað er inn á magn en 
ekki gæði.

Ég fagna þessari breyttu umræðu, 
enda hefur það verið mín skoðun að 
okkur beri að skila landinu af okkur til 
komandi kynslóða í betra ásigkomulagi 
en við tókum við því. Það gerum við ekki 
með núverandi stefnu eða stefnuleysi í 
ferðaþjónustu, þar sem umræðan er sú að  
við lok þessa áratugar, 2020, gætum við 
verið farin að slaga nálægt tveggja milljóna 
markinu.

Til að þessu markmiði verð náð, með 
það að leiðarljósi að við skilum landinu af 
okkur  í betra ásigkomulagi en þegar við 
tókum við því, þarf að byggja upp inn-
viði ferðaþjónustunnar sem grundvallast 
á menntun í greininni, stefnumörkun í 
ferðaþjónustu og markaðssetningu.

Byggja þarf ferðaþjónustuna upp í sátt 
við íbúa landsins. Ef þess er ekki gætt er 
hætt við að viðhorf fólks til ferðaþjón-
ustunnar breytist úr jákvæðu í neikvætt. 
Þegar er farið að örla á þessu eins og 

Wilhelm W.G. Wessman,

komið hefur fram í fjölmiðlum af hálfu 
íbúa í Reykjavík 101 sem kvarta undan 
umferð af völdum ferðamanna.

Reyndar get ég verið sammála þess-
ari gagnrýni því ekki virðast vera gerðar 
neinar kröfur af hálfu skipulagsyfirvalda 
um aðgengi langferðabifreiða og að þörf 
um lágmarksfjölda  bílastæða sé uppfyllt. 
Ég bý í næsta nágrenni við Hótel Cabin í 
Borgartúni þar sem rútur skapa endalaust 
umferðateppu. Ég hef átt samskipti við 
skipulagsyfirvöld í mörgum borgum í 
Evrópu og Afríku í starfi mínu sem ráð-
gjafi í opnun hótela fyrir IHG ( Inter 
Continental Hotel Group ) og man ég 

Færri	en	dýrari	ferðamenn;	er	það	
draumsýn	eða	raunhæfur	kostur?

ekki eftir að hótelkeðjan hafi komist 
upp með að aðgengi og tilskilinn fjöldi 
bílastæða væri ekki virtur, enda er það 
krafa keðjunnar að þessir hlutir uppfylla 
staðla.

Einn af grunnþáttunum þess að við 
getum byggt upp gæðaferðaþjónustu er 
hátt menntunarstig í greininni. Á degi 
mennta, fyrir þremun árum sem Samtök 
ferðaþjónustunnar standa fyrir árlega, 
var kynnt könnun þar sem kom fram 
að innan við 40% af öllu vinnuafli í 
greininni hefði hlotið einhverja menntun í 
ferðaþjónustu.

Ég hef leitað eftir áliti  fagaðila sem 
þekkja vel til á þessum vettvangi og telja 
þeir að þessi tala sé hugsanlega lægri, en 
benda jafnframt á að skoða verði hvernig 
hún er samsett. Eru t.d. stjórnendur inn í 
þessari tölu og svo framvegis.

Nú í byrjun árs kom fram í fréttum 
að ríkisskattstjóri hefði komið upp um 
hundruð miljóna skattsvik í ferðaþjón-
ustu. Fréttinni lauk á eftirfarandi hátt: 
„...ríkisskattstjóri telur að ekki hafi verið 
um saknæmt athæfi að ræða í flestum til-
fellum, heldur vanþekkingu á rekstri“.  

Segir þetta ekki allt um gullgrafaraæðið 
sem ríkir í greininni?

Af reynslu minni sem ráðgjafi hjá 
IHG tel ég að til að ná árangri í gæða-
þjónustu þurfi minnst 70% af starfsfólki 
í viðkomandi fyrirtæki að hafa menntun 
á því sviði sem það starfar við og að 
deildarstjórar hafi vald á Train the Trainer 
prógrammi. 

Þegar kemur að áætlun um þörf á 
fagmönnum og menntuðu starfsfólki 
þarf að skoða það í samhengi við 
stefnumörkun í ferðaþjónustu. Sem dæmi 
bendi ég á að það þarf 0,2 starfsmenn pr. 
herbergi á tveggja stjörnu hóteli, en 2,2 
til 2,5 starfsmenn pr. herbergi á fimm 
stjörnu hóteli.

Að lokum þetta: Færri en dýrari ferða-
menn er ekki draumsýn nema unnið sé 
með menntun, stefnumörkun og markaðs-
setningu að leiðarljósi. Af því hef ég 
reynslu og þekkingu.  

Wilhelm W.G. Wessman,
hótelráðgjafi, leiðsögumaður og fram-

haldsskólakennari m.m.

AÐALFUNDUR
Aðalfundur MATVÍS verðu haldinn 

2. apríl næstkomandi kl. 16:00. 
Fundurinn verður á Stórhöfða 31. 

Félagar eru hvattir til að mæta og hafa áhrif 
á framtíð félagsins. 

F
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Guðmundur Sigtryggsson, framreiðslu-
maður á Hilton Reykjavík Nordica, 
náði þeim ótrúlega áfanga að verða 
Íslandsmeistari barþjóna í blöndun kok-
teila í fimmta sinn á Íslandsmóti barþjóna 
2014, sem haldið var á Hilton Reykjavík 
Nordica 16. febrúar síðastliðinn. 

Að þessu sinni var keppt í flokki 
drykkja sem kallast Fancy Cocktails. 
Í öðru sæti í keppninni varð Árni 
Gunnarsson og í því þriðja Valtýr 
Bergmann. Barþjónaklúbbur Íslands 
heldur þessa keppni árlega og samhliða 
Íslandsmótinu  er svokölluð vinnustaða-
keppni þar sem allar reglur eru frjáls-
ari. Barþjónaklúbburinn stóð líka fyrir 
Reykjavík Cocktail Weekend dagana fyrir 
keppni þar sem veitingastaðir Reykjavíkur 

voru með sérstakan kokteilseðil í boði á 
tilboðsverði. Hver veitingastaður valdi 
síðan einn af sínum drykkjum sem full-
trúa í vali á fyrsta Reykjavík Cocktail 
Weekend kokteili 2014.

Þrír stigahæstu staðirnir voru Sushi 
Samba, Nora Magasín og Hilton 
Reykjavík Nordica og kepptu þessir staðir 
til úrslita í kokteilkeppninni sem sér dag-
skrárliður. Guðmundur Sigtryggsson hlaut 
þar einnig 1. sætið með besta Reykjavík 
Cocktail Weekend drykkinn 2014. 

FFimmfaldur	Íslandsmeistari	og	silfur	
medalíuhafi	á	heimsmeistaramóti	IBA	2013

Guðmundur Sigtryggson var 
Íslandsmeistari barþjóna árið 2006, 2010, 
2011, 2013 og nú 2014. Síðan tekur 
hann þátt á heimsmeistaramóti barþjóna 
í Cape Town í Suðu-Afríku í október 
2014. Á síðasta heimsmeistaramóti IBA 
sem haldið var í ágúst síðastliðnum í Prag 
lenti Guðmundur í öðru sæti í blöndun 
kampavínskokteila. Uppskriftirnar fylgja 
hér með, en annars er best að mæta á 
barinn hjá Guðmundi og láta hann laga 
drykkina frá fyrstu hendi.

Íslandsmeistaradrykkurinn heitir

Peach	on	the	Beach
3 cl. Bacardi Razz – 2 cl. Bols Peach – 1 
cl. Bols Melon 
1 cl. Monin Strawberry sýróp – 12 cl. 
trönuberjasafi
Toppað upp með 7 Up
Skreyting: Jarðaber, mynta og appelsínu-
börkur

Reykjavík Cocktail Weekend drykkur-
inn heitir

Windmill	
2 cl. Reyka Vodka – 2 cl. Martini Extra 
Dry – 1 cl. Pisang Ambon
1 cl. Bols Banana – skvetta af koníaki 
Toppað upp með kampavíni
Skreyttur með blæjuberi og myntu

Sparkling Cocktail Competition 2013 – 
Prag – 2. sæti heitir  

Little	Fly
2 cl. Bombay Sapphire - 2 cl. Amaretto 
líkjör – 1 cl. Raspberry líkjör
0.5 cl. Monin Raspberry sýróp – 13 cl. 
kampavín
Skreyttur með appelsínu, blæjuberi, negul-
nöglum og ananasblöðum

F.v. Árni Gunnarsson, Guðmundur Sigtryggsson og Valtýr Bergmann.

Peach on the Beach.

Windmill.
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VNNýsveinahátíð	Iðnaðarmannafélagsins	í	
Reykjavík	fór	fram	þann	1.	febrúar	2014	

Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík stóð 
fyrir sinni áttundu nýsveinahátíð 1. febrúar 
síðastliðinn. Hátíðin var að vanda haldin 
í Ráðhúsi Reykjavíkur að viðstöddum for-
seta Íslands, hr. Ólafi Ragnari Grímssyni, 
mennta- og menningarmálaráðherra, 
Illuga Gunnarssyni, iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra, Ragnheiði Elínu Árnadóttur, 
borgarstjóranum í Reykjavík, Jóni Gnarr, 
verðlaunahöfum, meisturum þeirra og 
fjölda gesta. 

Í þetta sinn voru þrír nýsveinar verð-
launaðir í matvæla- og veitingagreinum. 
Silfurverðlaun fengu þeir Grétar 
Matthíasson fyrir góðan árangur á sveins-

prófi í framreiðlsu og Árni Vigfús 
Magnússon fyrir góðan árangur á 
sveinsprófi í kjötiðn. Grétar var nemi á 
Hilton VOX og meistari hans var Gígja 
Magnúsdóttir. Árni Vigfús var nemi hjá 
Kjötbankanum Skanka og meistari hans 
var Ellert Gissurarson. Bronsverðlaun 
fékk Bjarki Freyr Sigurjónsson fyrir góðan 

námsárangur í kjötiðn. Bjarki var nemi 
hjá Síld og fisk og meistari hans var 
Halldór Svavarsson.  

Eggert Jóhannsson var útnefndur 
iðnaðarmaður ársins 2014. 

Verðlaunahöfum óskum við hjartanlega 
til hamingju með árangurinn. 

Trausti 
Víglundsson 
og Grétar 
Mathíasson.

Árni Vigfús Magnússon fær afhennta viðurkenningu sína.

Bjarki Freyr Sigurjónsson tekur við 
viðurkenningu úr hendi forseta Íslands.
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Laugardaginn 15. febrúar fór 
fram vel heppnað námskeið í 
ostagerð á vegum Sæmundar 
fróða. Námskeiðið var vel sótt 
en kennarinn var Þórarinn Egill 
Sveinsson, mjólkurverkfræðingur.  
Markmið námskeiðsins var að efla 
þekkingu þátttakenda á hagnýtum 
aðferðum við ostagerð og fram-
leiðslu á einstökum ostategund-
um. Mismunandi vinnsluaðferðir 
voru kynntar m.a. til að fá innsýn 
í mismunandi vinnsluaðferðir 
s.s. á skyri, brauðosti, gráðaosti 
og smurostum. Þórarinn fór yfir 
strauma og stefnur í vöruþróun 
greinarinnar og gerðar voru verk-
legar tilraunir með framleiðslu. 
Farið var yfir heimaframleiðslu 
í samanburð við hefðbundna 
mjólkurvinnslu og rætt ítarlega 
um tæki, tól og aðstöðu sem 
þarf fyrir hverja ostategund. 
Námskeiðið fór fram í Hótel- og 
matvælaskólanum  í Kópavogi 
og var öll aðstaða þar til mikillar 
fyrirmyndar. 

VVel	heppnað	námskeið	í	ostagerð

Kjarasamningar
Kjarasamningarnir sem voru undirritaðir í desember voru sam-
þykktir hjá MATVÍS  í janúar, svo að MATVÍS félagar fengu 
kauphækkun frá 1. janúar. Það fengu allir félagsmenn sem ekki 
starfa eftir öðrum samningum. MATVÍS sendir samninginn 
heim, ásamt skýringum og kjörgögnum. Kjörgögnin voru mjög 
einföld og félagsmenn gátu skilað atkvæðaseðlum til  skrifstof-
unnar eða sett hann í póst sér að kostnaðarlausu. Þó tóku ekki 
nema 12% félagsmanna sem fengu atkvæðaseðil þátt í atkvæða-
greiðslunni. Þannig að 88% sættu sig við samninginn án þess 
að greiða honum atkvæði. Þessi samningur er tilraun til að 
koma hér á stöðugleika og fara nýjar  leiðir til þess að auka hér 
kaupmátt. Það er til lítils að semja um háar launahækkanir og 
krefjast þess á sama tíma að verðbólgan verði beisluð. Það er að 
sjálfsögðu ekki okkar launamanna eingöngu að bera ábyrgðina 
á verðbólgunni. Það er farið að pirra menn að við séum að fara 
þessa vegferð og á sama tíma velta fyrirtækin þessum lágu kaup-
hækkunum út í verðlagið. 

ASÍ heldur úti lista yfir þau fyrirtæki sem hækka ekki, sem er 
grænn, og svörtum lista þar sem þau fyrirtæki sem ekki ætla að 
taka þátt í baráttunni við verðbólguna eru  tilgreind. Við hvetj-
um ykkur, félagar góðir, til þess að skoða þessa lista á heimasíðu 
ASÍ og að upplýsa okkur um hækkanir sem þið verðið varir við. 

Það hefur heyrst  að fyrirtæki ætli að bíða til mars,  apríl með 
að velta kauphækkununum út í verðlagið í trausti þess að við 
verðum ekki á verði lengur. Við höfum heyrt af verslunarkeðju 
sem sendi til allra birgja að þeir tækju ekki við vörum sem 
hækkað hefðu. Með þessu móti og samstöðu náum við vonandi 
að hemja óskapnaðinn.

Þegar þeir sem felldu kjarasamninginn hafa klárað samninga-
gerðina sína fara viðræður af stað um gerð nýs samnings. Það 
er ætlunin að klára lengri samning á þessu ári og að hann verði 
tilbúinn áður en þessi samningur rennur út um áramótin. Það 
verður spennandi að fara í þessa vinnu og sjá hvort okkur takist 
að vinna eins og hinar norðurlandaþjóðirnar. Það hefur verið 
rætt  um að skoða hugsanlegan starfsgreinasamning. Þannig 
að það yrði einn samningur fyrir alla sem starfa við ákveðnar 
greinar. Þessar hugmyndir eru ekki mótaðar, erfitt er að fara 
nánar yfir þær og alls óvíst að af þessu verði. Hóparnir okkar 
megin eru mjög sundraðir. 

Við upplýsum ykkur um gang mála í fréttabréfi og á heima-
síðu MATVÍS

Níels S. Olgeirsson
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Í
Íslandsmót iðn- og verkgreina verður 

haldið í Kórnum í Kópavogi 6.–8. mars 
2014 og er keppnin sú stærsta til þessa. 
Framhaldsskólar landsins taka þátt í 
mótinu og verða með kynningu á starfs-
semi sinni. Foreldrar og forráðamenn eru 
hvattir til að nýta þetta einstaka tækifæri 
og mæta með börnum sínum til að kynna 
sér fjölbreytt námsframboð; allt á einum 
stað! Mótshaldarar eiga nú þegar von á 
að um 7000 grunnskólanemendur mæti í 
Kórinn þessa helgi.

Íslandsmótinu er fyrst og fremst ætlað 
að kynna iðn- og verkgreinar fyrir ungu 
fólki til að vekja athygli á iðn- og verk-
greinum og þeim tækifærum sem felast 
í námi og störfum í iðngreinum. Keppt 
verður í 23 greinum og því margt að 
skoða. Auk keppninnar verða sýningar 
á margvíslegum iðn- og verkgreinum og 
einnig atriði á sviði. Grunnskólanemendur 
verða sérstaklega boðnir velkomnir og 
þeim og öðrum gestum gefinn kostur á 
að prófa ýmislegt spennandi undir hand-

leiðslu fagfólks. Hér er því um frábært 
tækifæri að ræða til að kynna sér spenn-
andi starfsmöguleika í iðngreinum.

Á kynningunni munu 25 framhalds-

skólar kynna námsframboð sitt, bæði 
verklegt og bóklegt og mun starfsfólk 
þeirra veita svör við spurningum um 
námsframboð og inntökuskilyrði. Félag 
náms- og starfsráðgjafa verður með kynn-
ingarbása á svæðinu og munu þeir svara 
fyrirspurnum um val á námsleiðum, veita 
upplýsingar um áhugasviðskannanir og 
fleira. 

Íslandsmót iðn- og verkgreina er orðið 
fastur liður hjá félögum og samtökum sem 
standa að verknámsgreinum sem og fram-
haldsskólum sem kenna verklegar greinar. 
Íslandsmótið er fjölbreytt og skemmtilegt 
og veitir ungu fólki tækifæri til sýna fram 
á færni sína og kunnáttu í iðn- og verk-
greinunum. Þátttakendur á Íslandsmótinu 
eru nemendur í iðn- og verkgreinaskólum 
landsins eða þeir sem nýlega hafa lokið 
námi. Um 200 keppendur munu taka þátt 
í mótinu. Keppendur takast á við krefj-
andi og raunveruleg verkefni í samkeppni 
sem reynir á hæfni, skipulagshæfileika og 
fagmennsku. Dómarar fara yfir verkefnin 
að keppni lokinni, meta gæðin og velja þá 
sem skara fram úr í hverri grein.

Í matvæla- og veitingagreinum keppa 
nemar í matreiðslu, framreiðslu, kjöt-
skurði og bakaraiðn, auk þess sem 
kaffibarþjónar verða með sýnikennslu 
og kynningar á kaffidrykkjum. Mikill 
áhug er á meðal nemenda og hafa um 60 
nemendur óskað eftir að fá að taka þátt í 
keppnunum.

 

Íslandsmót	iðn-	og	verkgreina	2014
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Umsókn um dvöl í orlofshúsi/íbúð 
16. apríl – 23. apríl 2014

PÁSKAR
Nú er hægt að panta á matvis.is, undir liðnum orlofsmál.

Umsækjandi:__________________________________________  Kennitala:_________________

Heimili: ______________________________________________  Póstnr/st.:_________________ 

Heimasími: __________________  Farsími__________________   Vinnusími_________________

Netfang: ____________________

Úthlutað verður samkvæmt punktakerfi þann 6. mars næstkomandi úr þeim 
umsóknum sem þá hafa borist.   

Umsóknartímabil:  Opnar 03. mars, lokar 11. mars kl. 12 að miðnætti.

Punktafrádráttur vegna páskaleigu eru 12 punktar.

Grímsnes   2 hús heitur pottur 24.000

Svignaskarð   2 hús heitur pottur 24.000

Akureyri   1 íbúð  24.000

Annað   
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            Staður/dags.    2014

Umsókn um dvöl í orlofshúsi / íbúð árið 2014 
Nú er hægt að ganga frá pöntun á matvis.is, undir liðnum orlofsmál.

Umsækjandi:   Kennitala:   

Heimilisfang:     Póstnr./staður:   

Netfang:       Heimasími: 

Farsími:  

Hér fyrir neðan er gefinn kostur á að sækja um eina viku með allt að sjö valmöguleikum fyrir stað 
og/eða tímabil.  Merkið með tölunni 1 fyrir fyrsta valkost en 2, 3 o.s.frv. til vara.

Orlofshús
 

Íbúðin í Reykjavík fer ekki í sumarúthlutun.  Hún er leigð „fyrstur kemur, fyrstur fær“ og 
hana er hægt að leigja yfir helgi eða í heila viku.

Skiptidagar eru á föstudögum   
Vikuverð er kr. 24.000,  
Orlofshúsin, (utan íbúða í Reykjavík og á Akureyri), eru með heitum potti.

MATVÍS verður ekki með tjaldvagna til leigu þetta árið.  Félagar sem leigja tjaldvagn á frjál-
sum markaði geta fengið styrk á móti frá MATVÍS.   
Framvísa þarf frumriti af leigusamningi.

Umsóknartími:  Opnar 03 mars og lokar 29 mars kl. 12 að miðnætti.

Umsóknir sendist til: MATVÍS  
merkt: Orlofsumsókn, Stórhöfða 31, 110 Reykjavík



Umsóknir sendist til: MATVÍS  
merkt: Orlofsumsókn, Stórhöfða 31, 110 Reykjavík

Stjórn	og	trúnaðarráð	MATVÍS
2014–2015

Stjórn	MATVÍS
2 ár Form: Níels Sigurður Olgeirsson
1 ár Aðalm Magnús Hallgrímsson *
2 ár Aðalm Jón Karl Jónsson
2 ár Aðalm Gígja Magnúsdóttir 
2 ár Aðalm Andri Kristjánsson *

1ár  Varam Elva Hjörleifsdóttir 
2 ár  Varam Þorvaldur Jónsson
2ár  Varam Eiríkur Þorsteinsson 
1 ár  Varam Andreas Jacobsen*

Trúnaðarráð	MATVÍS
1 ár  Aðalm Dagbjört Fjóla Hafsteinsdóttir *
1 ár  Aðalm Jón Kr. Friðgeirsson 
2ár  Aðalm Herfna Hermannsdóttir
2 ár  Aðalm Óskar Hafnfjörð Gunnarsson
1 ár  Aðalm Daníel Karl Kristjánsson *
2 ár  Aðalm Daníel Kjartan Ármannsson *

1 ár  Varam Anna María Pétursdóttir
2 ár  Varam Sigurbjörn A. Sigurbjörnsson
1 ár  Varam Ragnheiður Guðmundsdóttir *

Það er kosið um þá aðila sem eru rauðir.
*Ný í stjórn og eða skipt út fólki

Kjörstjórn 
Form.  Árni Vigfús Magnússon
 Þorvaldur Jónsson

Varam. Anna María Pétursdóttir
Varam. Óskar Hafnfjörð Gunnarsson

Ritstjóri MATVÍSBLAÐSINS
 Þorsteinn Gunnarsson

Skoðunarmenn
Aðalm. Hallgrímur Jóhannesson
Aðalm. Guðmundur Sigtryggsson

Varam Tillaga að 2 varamenn verði
 Kostnir á næsta aðalfundi ??

Fagdeildir	MATVÍS		2014	–	2015

Fagdeildir	MATVÍS
2014	-	2015

Fagdeild Bakara
 Andri Kristjánsson
 Daníel Karl Kristjánsson
 Ragnheiður Guðmundsdóttir

Varam:  Þorvaldur Jónsso
 Daníel Kjartan Ármannsson 

Fagdeild Framreiðslu
 Gígja Magnúsdóttir 
 Dagbjört Fjóla Hafsteinsdóttir
 Gunnar Rafn Heiðarsson

Varam:  Elva Hjörleifsdóttir
 Brynjar Ingvarsson
 Anna María Pétursdóttir

Fagdeild Kjötiðn
 Jón Karl Jónsson
 Eiríkur Þorsteinsson 
 Árni Vigfús Magnússon

Varam: Guðjón H. Finnbogasson
 Sigurbjörn A. Sigurbjörnsson

Fagdeild Matreiðslu
 Magnús Hallgrímsson
 Andreas Jacobsen
 Jón Kr. Friðgeirsson    

Varam:  Óskar Hafnfjörð Gunnarsson
 Hrefna Hermannsdóttir
 Guðmundur Melberg Loftsson
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Ný heimasíða Stafa lífeyrissjóðs 

 
Ný heimasíða var sett í loftið í febrúarbyrjun en hún hefur verið í vinnslu um nokkurt skeið. 
Við hönnun síðunnar var miðað að því að hún yrði einföld, myndræn og veitti sjóðfélögum 
ítarlegar upplýsingar um fjárfestingar sjóðsins svo dæmi sé tekið.   

Efst á forsíðunni er borði sem mun geyma málefni líðandi stundar, svo sem nýjustu fréttir 
og annan fróðleik, svo þau séu sýnilegri og aðgengilegri sjóðfélögum.  

Auk þess er að finna á síðunni nýjung sem á sér hvergi hliðstæðu á heimasíðum íslenskra 
lífeyrissjóða. Um er að ræða myndasafn sem hefur hlotið heitið „Fólk og fyrirtæki Stafa“. 
Stafir hafa í gegnum árin tekið fjölda mynda af sjóðfélögum við störf sín, sem birtar hafa 
verið í ársskýrslum Sjóðsins.  Stefnt er að því að varðveita allar myndir Sjóðsins í þessu safni 
og verður það þá hvort tveggja í senn skemmtileg myndaveita og dýrmæt sagnfræðiheimild 
eftir því sem tímanum vindur fram.  

Síðan verður í stöðugri þróun og er það markmið okkar hjá Sjóðnum að veita á hverjum 
tímapunkti sem gagnlegastar upplýsingar til sjóðfélaga. Því tökum við öllum ábendingum og 
tillögum er varða heimasíðuna fagnandi.  

Starfsfólk Stafa lífeyrissjóðs 

H
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Hinn árlegi hátíðarkvöldverður Klúbbs 
matreiðslumeistara var að þessu sinni 
haldinn í glæsilegum salarkynnum 
Hilton hótelsins í byrjun janúar.  

Yfirmatreiðslumaður kvöldsins var Stefán 
Viðarsson sem jafnframt stjórnar eld-
húsin á Hilton. Enn einu sinni var sett 
met í fjölda gesta sem voru að þessu sinni 
370 talsins og er talsverður fjöldi fólks 

H
á biðlista eftir borði í þessa glæsilegustu 
veislu ársins. Greinilegt er að hróður þessa 
atburðar hefur borist víða og mikill áhugi 
er hjá einstaklingum og fyrirtækjum að 
komast í þessa miklu matar- og vínhátíð. 
Samkvæmisklæðnaður er áskilinn eins og 
hæfir kvöldinu, síðkjólar og smokingföt. 
Forseti Íslands hefur ávallt verið heiðurs-
gestur kvöldsins og passar ávallt að hafa 
pláss fyrir þetta í sinni dagskrá.  

Undirdiskarnir á borðum gesta saman-
standa af listaverkadiski, sem er sérstaklega 
gerður fyrir kvöldið og svo matseðladiski 
sem er með áprentuðum mat og vínseðli. 
Listamaður kvöldsins var Hafsteinn 
Júlíusson. Gestirnir fá svo diskana með sér 
heim til minningar um kvöldið.

Kvöldið heppnaðist í alla staði mjög 
vel og gekk keyrslan á matnum mjög vel, 

Hátíðarkvöldverður	Klúbbs	
matreiðslumeistara	2014

enda tæplega 100 matreiðslumenn og 
nemar að hjálpast að við að gera upplifun 
gestanna sem besta. Mikil og góð stemn-
ing var í eldhúsinu og margir komnir  
langt að til að taka þátt í þessum hápunkti 
klúbbstarfsins. Félagar okkar í KM 
norðurlandi hafa frá stofnun ávallt komið 
með heilan her af matreiðslumönnum að 
norðan til að taka þátt í fjörinu. Þá var 
að þessu sinni fenginn gestakokkur frá 
Danmörku til að sjá um einn rétt. Jakob 
Mielcke töfraði fram frábæran rétt úr 

Forseti Íslands og frú ásamt Hafliða Halldórssyni forseta klúbbs matreiðslumeistara.

Þrír reynsluboltar, Lárus, Jakob og Guðjón.

Allar myndir frá Hátíðarkvöldverði Klúbbs matreiðslumeistara 2014 
eru teknar af Guðjóni Steinssyni.
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bleikju og sölum. Jakob er eigandi og yfir-
matreiðslumaður á Mielcke og 
Hurtigkarl, sem er einn af bestu 
stöðum Danmerkur í dag. 

Veislustjóri að þessu sinni 
var Logi Bergmann Eiðsson og 
um tónlistarflutning sáu Björn 
Thoroddsen og hans félagar.  

Mikil vinna var lögð í þróun 
rétta fyrir kvöldið og voru haldnar 
prufur á réttum strax í haust og 
allir réttir smakkaðir og ræddir 
fram og til baka, auk þess að para vín 
með þeim. Að þessu sinni var hinn 

heimsþekkti vínþjónn Xavier Rousset 
klúbbnum til aðstoðar við val á vínum 
auk sérfræðinga Vífilfells sem klúbburinn 
er í miklu og góðu samstarfi við. Xavier 
var einnig sérstakur vínþjónn kvöldins. 

Þjónustan var í höndum 
Barþjónaklúbbs Íslands eins og mörg 
undanfarin ár og hefur það samstarf verið 
einstaklega gott og virkilega gaman að sjá 
svo marga fagmenn saman komna á einu 
kvöldi. Eiga þeir hrós skilið fyrir fumlaus 
og  fagmannleg vinnubrögð. Mörg goð-
sagnarkennd andlit úr þjónabransanum 
sáust svífa um salinn eins og unglingar.

Hátíðarkvöldverðurinn er ein aðalfjár-
öflun klúbbsins sem heldur úti fjölbreyttri 
starfsemi. Þar á meðal gerir klúbburinn 
út landsliðið í matreiðslu og stendur fyrir 
keppninni um matreiðslumann ársins auk 
samstarfs við klúbba matreiðslumeistara á 
Norðurlöndum.  

Undirbúningur fyrir 
Hátíðarkvöldverðinn 2015 er þegar haf-
inn og verður hann haldinn í Hörpunni 
3. janúar .

Klúbbur Matreiðslumeistara er áhuga-
mannafélag fagmanna í matreiðslu og er 
opinn öllum sem hafa sveinspróf í mat-

reiðslu og hafa gaman af því að hitta aðra 
fagmenn, fræðast, ræða fagleg áhugamál 
og stuðla að framþróun matreiðslunnar.  
Áhugasamir geta kynnt sér klúbbinn og 
nálgast umsóknareyðublað á chef.is 

F.h. Klúbbs matreiðslumeistara,
Ingvar Sigurðsson

Hilmar B. Jónsson fylgist athugull með.

Ekki bara matur og vín, Björn Thoroddsen 

tók lagið.

Matreiðslumennirnir á vaktinni.

Framreiðslumenn kvöldsins.

Margar 
hendur 
vinna 
létt

verk.

Hluti af réttum kvöldsins.



	 	MATVÍS - 1. tbl. 18. árg. 2013 15	

Helstu kostir Flexi Clog:
• Innlegg sem styður við fótinn og hjálpar til við að halda líkamanum  
 í réttri stöðu 
• Sérstakt efni í sólanum kemur í veg fyrir rafleiðni
• Botninn er hannaður til að draga úr hættu á að renna í bleytu
• Innra efni í botninum er sérhannað til að dempa högg uppí fótinn
    Verð kr. 12.900,-

FLEXI CLOG
Hágæða vinnuskór fyrir fagfólk í eldhúsi 

og á heilbrigðisstofnunum

Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Fastus ehf.   •   Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is
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Myndir	frá	hátíðarkvöldverði	Klúbbs	matreiðslumeistara
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NNorræna	nemakeppnin	í	
matreiðslu	og	framreiðslu	2014

Norræna nemakeppnin 
í matreiðslu og framreiðslu 
verður haldin í Hotell 
och Restaurangskolan í 
Stokkhólmi dagana 4.–5. 
apríl nk. Það eru Samtök 
ferðaþjónustunnar (SAF) og 
Matvæla- og veitingafélag 
Íslands (MATVÍS) sem standa 
fyrir keppninni fyrir hönd 
Íslands með stuðningi Hótel- 
og matvælaskólans í Kópavogi 
og IÐUNNAR fræðsluseturs.

Samtals taka fjórir nem-
endur þátt í keppninni fyrir 
hönd Íslands; tveir nemar í 
framreiðslu og tveir í mat-
reiðslu og samsvarandi keppn-
ispör taka þátt í keppninni frá 
Finnland, Noregi, Svíþjóð og 
Danmörku.

Keppnin er alla jafna ansi 
hörð og umfangsmikil. Á 
síðasta ári voru matreiðsl-
unemarnir frá Íslandi í fyrsta 
sæti og eins gekk keppendum Rúnar Pierre Heriveanx.

Ólöf Rún Sigurðardóttir.

Iðunn Sigurðardóttir.
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Afsláttarkjör 
í gegnum 
orlofskerfið
Í gegnum orlofssíðu 
MATVÍS geta félagar náð 
sér í ýmsa þjónustu á 
afsláttarkjörum.  Farið er 
inn á vefsíðu MATVÍS og 
þar inn á orlofsmál / orlof-
shús.  Þar er flipi merktur 
AFSLÁTTUR.  Þarna er 
að finna alls kyns þjónustu 
með afláttarkjörum.  Til 
þess að njóta afsláttar þurfa 
félagar aðeins að framvísa 
félagsskírteini en á því er 
merki í hægra horninu sem 
segir FRÍMANN afsláttur.

2  0  1  4

00000

 w w w . v e i d i k o r t i d . i s

Eitt kort
36 vötn
6.900 kr

 

FLEIRI VÖTN   ÓBREYTT VERÐ

2  0  1  4

Kynnið ykkur sérkjör til 
félagsmanna í Matvís! 

Ólöf  Vala Ólafsdóttir.

í framreiðslunni vel. Keppendur í matreiðslu fá svokallað 
leyndarkörfu með tilteknum hráefnum og verkefnið fyrri 
daginn er að matreiða tveggja rétta máltíð en seinni dag-
inn matreiða þeir fjögurra rétta málsverð. Hráefnið er ekki 
þekkt fyrirfram en nemarnir eiga að setja saman matseðla og 
beita matreiðsluaðferðum sem henta hráefninu í hvert sinn. 
Framreiðslunemarnir keppa í vínfræðum, fyrirskurði, borðs-
kreytingu, para saman matseðla og vín, blöndun drykkja 
(kokteila), mismunandi framreiðsluaðferðum, borðskreyt-
ingum og servéttubrotum svo dæmi séu tekin.

Íslensku keppendur í framreiðslu eru þær Ólöf Rún 
Sigurðardóttir nemi á Hótel Sögu. Meistari hennar er 
Hörður Sigurjónsson og Ólöf Vala Ólafsdóttir nemi í 
Hilton VOX en meistari hennar er Gígja Magnúsdóttir. 
Þjálfari framreiðslunemanna er Hallgrímur Sæmundsson. 
Matreiðslunemarnir sem keppa eru þau Iðunn Sigurðardóttir, 
nemi á Fiskifélaginu, meistari hennar er Lárus Gunnar 
Jónsson og Rúnar Pierre Heriveanx nemi á Bláa Lóninu en 
meistari hans er Ingi Þórarinn Friðriksson. Þjálfari matreiðsl-
unemanna er Ari Gunnarsson.

Í Norrænu nemakeppninni taka samtals 20 nemar þátt 
í keppni um titilinn matreiðslu- og framreiðslunemar 
Norðurlandanna. Undanfarin ár hafa íslenskir matreiðsl-
unemar unnið til  gull-,  silfur- og bronsverðlauna og fram-
reiðslunemarnir hafa unnið til silfur- og bronsverðlauna.

MATVÍS á Facebook
MATVÍS félagar,  „like-ið“ 

MATVÍS á Facebook
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  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16    17

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun

bönnuð.

  1

  2

  3   4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12  13

  14

  15

  16

   17

hrekkur gljá-
fægðir strákapör

fuglarskessabeita
súld

------------
eiri

hvað?

nærir rifin
fiskurinn

-------------
49

kurteisa
druna

-------------
strunsað

men
------------

truflar

gras-
toppurinn

spýjan
-------------

sansa
gátt

------------
fugl

kurrverkfærið
planta

------------
fuglinn

eftir

óðagot
beyg

-----------
2 eins

tímabil
------------
dýrahljóð

trufla

vitstola
------------

álpast
örvita

knöttur
-----------
pumpa

ílát steðja skap egg
hrjá

------------
gnauð

svifryk
iðkunina
-----------

utan
drengskap

miskunnaði sagga

veðraðarávöxtur

löt baktal áhald tyggjast konu óðagot nábúa

ótta
------------

stjá
vömbin

áformar
keyrin

------------
2 eins

mánuðinn
------------

röð

ástundun
------------

þófi

veg-
vísirinn

sekk
------------

áorka
skvaldur steðja

ambátt
------------
hesturinn

svar
------------
halarófa

samtals

ávöxtur
-------------
skammir

bik
------------

megin

málmurbón
kona

------------
sálm

líkams-
hluta

Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni.
Verðlaun nema 10.000 kr.

Lausnir sendist til: MATVÍS / Krossgátan,
Stórhöfða 31, 112 Reykjavík

Svar þarf að berast fyrir 1. júlí 2014

Lausnarorð:

Nafn:

Heimili:

Kennitala:
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Lausn	á	krossgátu
síðasa	tölublaðs

Lausnarorð
Töfrahljómar

Vinningshafi
Helgi Fannar Valgeirsson

S
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S
Sveinspróf í matvæla- og veitingagrein-

um fóru fram dagana 9.–12. desember í 
Hótel- og matvælaskólanum. Nýsveinum 
er að fjölga í greinunum og á síðasta ári 
luku samtals 60 sveinsprófi í matvæla- og 
veitingagreinum. 

Í matreiðslu luku 31 sveinsprófi, sam-
tals 14 í framreiðslu, sex í kjötiðn og níu 
luku sveinsprófi í bakaraiðn. 

Sveinspróf	í	matvæla-	og	veitingagreinum
Bjarki Freyr Sigurðarson.

Theodór Páll Theodórsson. Árni Vigfús Magnússon.
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