Fulltrúaráðsfundur
13. október 2010 kl.19.30
í húsnæði HRFÍ Síðumúla 15
Boðað var til fulltrúaráðsfundar með tölvupósti þann 28. september sl.
Mættir voru fulltrúar frá öllum deildum nema st.bernhardsdeild, spítzhundadeild, vorsthedeild,
unglingadeild, íþróttadeild, tíbet spanieldeild, spanieldeild, írsk setterdeild. Alls mættu 37
félagsmenn á fundinn.
Dagskrá:
1. Kynning á nýju tölvukerfi – Axel V. Gunnlaugsson og Þorsteinn Þorbergsson
2. Punktar frá NKU fundi 23. september sl. - Guðríður Valgeirsdóttir varaformaður

3. Fréttir frá stjórn og skrifstofu HRFÍ
4. Sólheimakot – Sólheimakotsnefnd segir frá starfi nefndarinnar. – Ragnhildur Gísladóttir

5. Umræður og upplýsingar/fréttir frá deildum
6. Önnur mál

1. Kynning á nýju tölvukerfi – Axel V. Gunnlaugsson og Þorsteinn
Þorbergsson
Þorsteinn Þorbergsson fór yfir tölvumál félagsins sl. ár og þróun mála varðandi nýtt tölvukerfi. Axel V.
Gunnlaugsson kynnti nýtt tölvukerfi HRFÍ. Fyrstu skref eru að koma tölvukerfinu í þann farveg að starfsmenn
skrifstofu geti nýtt kerfið þar sem gamla kerfið Lukka verður sett á miðlægan grunn. Fyrsta sem boðið verður
upp á fyrir félagsmenn er skráning á viðburði þá fyrst á sýningar félagsins. Vonandi geta félagsmenn skráð sig
á sýningu í gegnum nýja kerfið fljótlega. Búið er að leggja mikla peninga í kerfið sem er enn ekki tilbúið.
Mikil hagræðing verður fyrir starfsmenn á skrifstofu og býður kerfið upp á mikla möguleika fyrir félagsmenn
en heildarútfærslu er ekki enn lokið. Kerfið er hannað með það í huga að ekki þurfi að forrita mikið ef
breytingar verða.

2. Punktar frá NKU fundi 23. september sl. – Guðríður Valgeirsdóttir
varaformaður – (kemur fljótlega)
3. Fréttir frá stjórn og skrifstofu HRFÍ
Aðalfundur Hundaræktarfélags Íslands var haldinn þann 26. maí sl.á Grand Hóteli. Tæplega 300
manns mættu á fundinn og fengu 271 félagsmenn afhent kjörgögn. Guðríður Þ. Valgeirsdóttir og
Valgerður Júlíusdóttir voru endurkjörnar í aðalstjórn og Súsanna Antonsdóttir var kosin í varastjórn.
Stjórn er því þannig skipuð:
Jóna Th. Viðarsdóttir formaður, Björn Ólafsson, Guðríður Þ. Valgeirsdóttir, Margrét Kjartansdóttir
og Valgerður Júlíusdóttir, öll í aðalstjórn, Auður Sif Sigurgeirsdóttir og Súsanna Antonsdóttir í
varastjórn.
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Stjórn skiptir þannig með sér verkum:

Varaformaður- Guðríður Valgeirsdóttir

Gjaldkeri- Súsanna Antonsdóttir

Ritari – Valgerður Júlíusdóttir

Umsjón með Sólheimakoti- Margrét Kjartansdóttir
Nefndarskipan í fastanefndir félagsins er birt á vefsíðu HRFÍ
Eftirfarandi lagabreyting var lögð fyrir aðalfundinn af stjórn HRFÍ og samþykkt samhljóða:
VII. Ræktunardeildir

Meðlimir ræktunardeilda geta þeir einir orðið sem eru fullgildir félagsmenn í HRFÍ. Kosningarétt og
kjörgengi á ársfundum deilda hafa þeir, sem eru skráðir eigendur hunda eða hafa verið skráðir
eigendur hunda í viðkomandi deild í tvö ár og skuldlausir við félagið það ár sem ársfundur er
haldinn. Hjón hafa kosningarétt og kjörgengi hvort heldur þau greiða félagsgjald sem hjón eða í
sitthvoru lagi sé annað þeirra skráð fyrir hundi í deildinni.
Tillaga Guðríðar Magnúsdóttur varðandi utankjörfundaratkvæðagreiðslu ásamt útfærslu og
kostnaðartilboði á rafrænni kosningu var felld.
Varðandi ofangreinda tillögur frá Guðríði og tillaga frá Svæðafélaginu þá varpaði fundarstjóri fram
neðangreindri hugmynd um kosningarnar, sem leysir málið án lagabreytingar:
,,Í 7. gr. laga HRFÍ þá er kveðið á um að stjórn HRFÍ ákveði staðsetningu aðalfundar. Eitt af því sem
tæknin leyfir okkur að gera er að nýta fjarfundabúnað fyrir fundi. Hann lagði til að fundurinn yrði
haldinn á nokkrum stöðum næst og ábyrgðarmaður yrði á hverjum stað. Hann benti á að Svæðafélag
Norðurlands væri til staðar og ef stofnuð yrðu fleiri svæðafélög þá væri þetta möguleiki”
Næsti aðalfundur félagsins verður haldinn skv. hugmynd Þorsteins Þorbergssonar
fundarstjóra þ.e. aðalfundur í Reykjavík og fjarfundabúnaður notaður þannig að Svæðafélag
yrði ábyrgðarmaður aðalfundarins á Akureyri. (t.d. í gegnum Skype)
Nýjar sérdeildir
Samþykkt var stofnun þriggja sérdeilda; Santi Bernharðsdeild, Yorkshire terrierdeild og Amerísk
cocker spanieldeild
Stjórn hefur fundað 6 sinnum frá aðalfundi í maí. Sumarlokun var á skrifstofu félagsins frá 14. júní
– 12. júlí. Þrír starfsmenn eru á skrifstofu: Valgerður Júlíusdóttir framkvæmdastjóri, Kristlaug Elin
Gunnlaugsdóttir og Klara Á. Símonardóttir í 89% starfi. Klara Ágústa hóf störf um miðjan
september sl. og tók við af Báru Traustadóttur sem hætti störfum í lok september.
Meistarasýning HRFÍ 5.-6. júní sl. í reiðhöllinni Víðidal
Enn einu sinni var metskráning á sýningu félagsins eða 748 hundar, 100 fleiri en á sumarsýningunni í
fyrra. Dómarar lofuðu að venju alla umgjörð og skipulagninu og síðast og ekki síst frábært starfsfólk
sem vann í dómhringjum. Höfðu þeir á orði að margir stærri klúbbar gætu lært af okkur! Þeir hvöttu
okkur til að hlúa að þessu fyrirkomulagi sýninga þar sem allir samgleðjast yfir velgengni hvers
annars.
Augnskoðun 5.-6. júní sl. í reiðhöllinni Víðidal
Dýralæknarnir Finn Bøserup og Jens Knudsen frá Danmörku augnskoðuðu 338 hunda í Reiðhöllinni
í Víðidal dagana 5. og 6. júní, í tenglsum við sumarsýningu félagsins Greindust þrír hundar með
PRA.
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World Dog Show í Herning Danmörku 24. – 27. júní 2010.
HRFÍ var með kynningarbás ásamt hinum NKU klúbbunum. Útbúinn var auglýsingaveggur sem var
á kynningarbás HRFÍ. Bogaveggur HRFÍ kom vel út og blasti við öllum í þeim sal sem básinn var.
Góður rómur var gerður að kynningarbás HRFÍ á sýningunni og fegnum við margar heimsóknir og
fyrirspurnir.
Fulltrúi HRFÍ í keppni ungra sýnenda var Theodóra Róbertsdóttir, sem var tilbúin til að fara með
stuttum fyrirvara og keppa í stað Karenar Guðbjartsdóttur, sem skv. DKK/FCI var orðin of gömul til
að keppa. Karen var búin að útvega sér hund í keppnina og bauð Theodóru að fá hundinn, sem var
papillon. Þetta voru auðvitað mikil vonbrigði fyrir Karen, sem var búin að senda inn umsókn fyrir
löngu síðan. Hún fékk hins vegar að vita 31. maí sl frá aðilanum, sem ætlaði að lána henni hundinn,
að hún væri of gömul til að keppa. Þrátt fyrir ýmsar málaleitanir fékkst ákvörðun DKK ekki hnikað.
Staðfesting frá DKK um að við mættum senda annan keppanda kom síðan 11. júní. Theodóra
Róbertsdóttir stóð sig með ágætum en komst ekki í sæti.
Deildarsýning Retrieverdeildar
Í tilefni af 30 ára afmæli deildarinnar var haldin deildarsýning 27. júní. Alls voru skráðir 69 hundar.
Dómari var Jens Erik Sønderup frá Danmörku.
Alþjóðleg sýning HRFÍ 28. – 29. ágúst 2010 í reiðhöllinni Víðidal
759 hundar voru skráðir á sýninguna af 82 tegundum ásamt 30 ungum sýnendum. Þrír erlendu
dómaranna afboðuðu komu sína rétt fyrir sýninguna, írsku hjónin Colm Beattie og Rita McCarry
Beattie og Bo Skallin frá Svíþjóð. Haft var samband við Sigríði Pétursdóttur og Jean Lanning frá
Englandi og samþykktu þær að dæma ásamt Finnanum Juha Putkonen. Þrátt fyrir þessa uppákomu
tókst sýningingin í alla staði mjög vel. Margir söluaðilar voru með kynningarbása. Dómarar lofuðu
að venju alla umgjörð, skipulagningu og frábært starfsfólk sem vann í dómhringjum. Mjög vel var
mannað frá deildum til að setja upp sýninguna og ganga frá eftir.
Laugavegsganga Hundaræktarfélags Íslands
Árleg Laugavegsganga félagsins var laugardaginn 4. september. Að venju var gengið frá Hlemmi
niður Laugaveg og endað í Hljómskálagarðinum. Skólahljómsveit Kópavogs sló taktinn í göngunni.
Í göngunni voru m.a. hundar úr Leitarhundum Slysavarnarfélags Landsbjargar og heimsóknavinir
Rauða kross Íslands. Stúlkur úr Unglingadeildinni voru fánaberar. Lokað var fyrir umferð niður
Laugarveginn á meðan á göngunni stóð og vakti gangan mikla hrifningu fólks.
Breyting á heilsufarskröfum
Stjórn HRFÍ hefur samþykkt beiðni Smáhundadeildar um lágmarksaldur við pörun tíka innan
smáhundadeildar verði 20 mánaða. Einnig hefur stjórn HRFÍ samþykkt nýjar heilsufarskröfur
fyrir bichon frise, king charles spaniel, poodle, toy/minature/medium/standard.
Eftirfarandi breyting gildir nú og er í Reglugerð um skráningu í ættbók Hundaræktarfélags Íslands:
Bichon Frise:
Augnskoðun: Vottorð má ekki vera eldra en 18 mánaða við pörun. (Gildir frá 01.01.2011).
King Charles spaniel:
Augnskoðun: Ræktunardýr skulu augnskoðuð fyrir pörun. Eftir 12 mánaða aldur gildir augnvottorð ævilangt.
Greinist hundur með staðfesta arfgenga starblindu (cataract) skal hann skráður í ræktunarbann. (Gildir frá
01.01.2011)
Hnéskeljaskoðun: Skila þarf vottorði frá dýralækni um ástand hnéskelja ræktunardýrs, þ.m.t. gráðun á losi ef um
slíkt er að ræða. (Gildir frá 01.01.2011)
Hjartavottorð þarf að fylgja ættbókarskráningu og niðurstaða kunn fyrir pörun. (Gildir frá 01.01.2011)
Poodle, toy
Augnskoðun: Ræktunardýr skulu augnskoðuð fyrir pörun. Eftir 12 mánaða aldur gildir augnvottorð ævilangt.
(Gildir frá 01.01.2011)
Ræktunardýr verða að hafa undirgengist DNA próf gagnvart PRA til að hvolpar fáist skráðir í ættbók HRFÍ.
Óheimilt er að para saman tvo arfbera PRA. Heimilt er þó að para PRA arfbera svo framanlega sem hinn
hundurinn er ekki arfberi PRA (Normal clear N/C, Normal clear by parentage N/C/P). (Gildir frá 01.01.2011).
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Poodle, minature
Augnskoðun: Ræktunardýr skulu augnskoðuð fyrir pörun. Eftir 12 mánaða aldur gildir augnvottorð ævilangt.
(Gildir frá 01.01.2011).
Ræktunardýr verða að hafa undirgengist DNA próf gagnvart PRA til að hvolpar fáist skráðir í ættbók HRFÍ.
Óheimilt er að para saman tvo arfbera PRA. Heimilt er þó að para PRA arfbera svo framanlega sem hinn
hundurinn er ekki arfberi PRA (Normal clear N/C, Normal clear by parentage N/C/P). (Gildir frá 01.01.2011)
Poodle, medium
Augnskoðun: Ræktunardýr skulu augnskoðuð fyrir pörun. Eftir 12 mánaða aldur gildir augnvottorð ævilangt.
(Gildir frá 01.01.2011)
Ræktunardýr verða að hafa undirgengist DNA próf gagnvart PRA til að hvolpar fáist skráðir í ættbók HRFÍ.
Óheimilt er að para saman tvo arfbera PRA. Heimilt er þó að para PRA arfbera svo framanlega sem hinn
hundurinn er ekki arfberi PRA (Normal clear N/C, Normal clear by parentage N/C/P). (Gildir frá 01.01.2011).
Poodle, standard
Augnskoðun: Ræktunardýr skulu augnskoðuð fyrir pörun. Eftir 12 mánaða aldur gildir augnvottorð ævilangt.
(Gildir frá 01.01.2011).
(Vottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun. (Gildir frá 01.11.1999 - 01.01.2011.)
Mjaðmamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun. (Gildir frá 01.11.1999).

Samstarf HRFÍ við 123hjemmeside.no
Hundaræktarfélag Íslands hefur gert samning við heimasíðuþjónustufyrirtækið 123hjemmeside/
SimpleSite.com. Í samningnum eru engar skuldbindingar fyrir HRFÍ hvorki fjárhagslegar né aðrar.
Félagsmönnum HRFÍ er boðið að búa til heimasíðu til prufu án greiðslu í 30 daga.
Hundaræktarfélagið fær € 3 (ca.500 ISK) fyrir hvern þann sem prófar að gera fría vefsíðu í 30 daga.
Ef félagsmaður ákveður að vera í áskrift með heimasíðuna hjá 123hjemmeside/ SimpleSite.com fær
HRFÍ hluta af ágóðanum. Hundaræktarfélagið hefur möguleika á að semja um hærri greiðslur til
félagsins eftir því hvernig samningurinn þróast.
Norska hundaræktarfélagið NKK hefur gert sama samning við 123hjemmeside/SimpleSite.com með
góðum árangri. Margir félagsmenn í NKK hafa nýtt sér þjónustuna.
Áskriftarverð heimasíðu
Þriggja mánaða áskrift - € 20 (ca.3.200 ISK)
Tólf mánaða áskrift € 69 (ca.11.000 ISK)
Greiðsla til HRFÍ (við upphaf samnings)
€ 3 - fyrir hvern sem prófar að búa til heimasíðu frítt í 30 daga.
€ 30 - fyrir hverja vefsíðu sem fer í áskrift.
Efnið og linkur hefur verðið sett á vefsíðu HRFÍ. Einnig er hægt að skoða uppsetninguna á vefsíðu
NKK. Vonandi geta sem flestir nýtt sér þessa frábæru þjónustu.
Tölvukerfi á skrifstofu –fjarskiptaþjónusta hjá Símanum
Til þess að starfið á skrifstofunni geti gengið eðlilega fyrir sig var samþykkt tilboð í
fjarskiptaþjónustu frá Símanum. Þorsteinn Þorbergsson var milligöngumaður og gekk frá samningi
við Símann 13. september. Nýtt kerfi frá Símanum hefur verði sett upp.

Það helsta á döfinni:
Deildarsýningar
Búið er að samþykkja 8 sérsýningar fyrir 13 deildir á stafsárinu.

Spítzhundadeild – þann 29. október, dómari Liz-Beth Liljeqvist frá Svíþjóð

DÍF – janúar 2011

Schnauzerdeild (í samvinnu við cavalier- og am.cocker sp.) - 4.-5. mars 2011
Chihuahuadeild - 19. mars 2011 – dómari Marja Kosonen frá Finnlandi

Papillon- og phalenedeild - 26. mars 2011- dómarar Mikael og Fredrik Nilson

Mjóhunda-,terrier-, shih tzu-, smáhunda- og yorkshire terrierdeild þann 16.- 17. apríl 2011Arne Foss frá Noregi og Henrik Johansson frá Svíþjóð.
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Retrieverdeild þann 3. júlí 2011- óákveðið
Schäferdeild – 16. júlí – dómari Fredrik Steen frá Svíþjóð

Ræktunarnámskeið 30.-31. október
Dómararnir Liz-Beth Liljeqvist og Ann-Chatrin Edoff verða með ræktunarnámskeið fyrir félagsmenn
HRFÍ helgina 30.-31. október, kl. 9:00- 17:00 báða dagana. Ann-Chatrin sér um skapgerð og
skapgerðarmat hunda en Liz-Beth það sem snýr að byggingu og heildarútliti hunda.
Alþjóðleg hundasýning í reiðhöllinni Víðidal 20.-21. nóvember 2010
Skráningarfrestur rennur út föstudaginn 22. október
Dómarar: Andrew H. Brace (Bretland), Birgitta Svarstad (Svíþjóð), Hans Rosenberg (Svíþjóð), Rui
Alberto Oliveira (Portúgal), Rodi Hübenthal (Noregur), Wera Hübenthal (Noregur).
Augnskoðun 20.-21. nóvember 2010
Dýralæknarnir Susanne Kaarsholm og Jens Kai Knudsen frá Danmörku augnskoða hunda í
Reiðhöllinni í Víðidal dagana 20. og 21. nóvember, í tenglsum við alþjóðlega hundasýningu
félagsins. Tímapantanir fara fram á skrifstofu HRFÍ. Síðasti skráningardagur er föstudagurinn 12.
nóvember.

4. Fréttir frá Sólheimakotsnefnd
Í Sólheimakotsnefnd eru Ragnhildur Gísladóttir, Daníel Örn Hinriksson, Jóna Karólína Herbertsdóttir
og Guðbjörg Guðmundsdóttir. Þau buðu sig öll fram í nefndina á síðasta fulltrúaráðsfundi.
Ragnhildur Gísladóttir mætti fyrir hönd Sólheimakotsnefndar en hún tilnefndi Rakel Rán
Guðjónsdóttur til að segja frá ástandi Sólheimakots. Rakel Rán sagði að búið væri að skoða ástand
Sólheimakots en greinilegur leki er við skorsteininn. Ekki er um skemmdir að ræða á
eldhúsinnréttingu þar sem lekinn er bak við skápana. Gólfið er illa farið sérstaklega þar sem lekinn
er. Ekkert varð úr lagfæringum í sumar þrátt fyrir gott veður. Rakel spurði hversu miklar
lagfæringar ætti að fara út í. Sammála að komast fyrir lekann. Rakel og maðurinn hennar ætla að
taka verkið að sér. Rakel sagði að frekari aðgerðir yrðu að bíða til næsta sumars. Með góðum
fyrirvara væri hægt að finna dagsetningu þar sem félagsmönnum væri smalað saman til að mála og
þrífa í Sólheimakoti. Málið verður því sett áfram í bið nema viðgerð á lekanum.
Rakel sagði frá nýju lyklakerfi en nú eru aðeins 5 lykar til að Sólheimakoti og ekki hægt að búa til
fleiri. Rakel sagði mikilvægt að félagsmenn skiluðu lyklum strax til skrifstofu eftir lán á húsnæði.
Rakel Rán sagði að það væri algjörlega óásættanlegt að félagsmenn væru að keyra heim til
félagsmann sem skiluðu ekki lyklum á réttum tíma bæði af Sólheimakoti og af skrifstofu.

5. Umræður og upplýsingar/fréttir frá deildum
Kristín Kristvinsdóttir - Smá hugleiðing fyrir hundaeigendur
Kristín sagði það til skammar hvernig margir hundaeigendur hugsa ekki um að þrifa upp eftir
hundana sína. Hún vill hvetja alla hundaeigendur til að standa sig betur varðandi þetta málefni.
Anna Francesca Rósudóttir – Dýralæknir á hundasýningum
Anna sagði að hundar hennar hefðu orðið mjög veikir eftir síðustu sýningu, niðurgangur og feldlos í
langan tíma. Hún vill að dýralæknir skoði alla hunda sem sýndir eru og sýni heilsufarsvottorð.
Samþykkt að koma erindinu áfram til sýningastjórnar.
Fanney Harðardóttir – Svæðafélag Norðurlands
Fanney sagðist vera alveg ný og það væri gaman að koma á fulltrúaráðsfund HRFÍ í Reykjavík.
HRFÍ greiðir 50% af fargjaldi fyrir fulltrúa svæðafélagsins til að koma á fulltrúráðsfund. Fanney
sagðist ekki vera mikið í sýningum en Svæðafélagið væri aðallega með æfingar í hlýðni. Einnig er
boðið upp á sýningarþjálfun fyrir sýningar. Fanney sagði að það yrði gaman ef hægt væri að bjóða
upp á eina sýningu sem færi út um allt land.
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Fréttir frá deildum
Chihuahua – Daníel Örn Hinriksson
Deildin verður með leikjadag í Víðidal, sýningarþjálfun fyrir næstu sýningu, jólaball ofl. Stigahæsti
hundur ársins verður heiðraður og gagnagrunnur er á leiðinni.
Shih tzudeild - Soffía Kwaszenko
Voru með frábært nuddkvöld í Sólheimakoti þar sem Nanna Lovísa Zóphaníasdóttir sá um að nudda
hundana. Nanna er að læra dýranudd og þarf að æfa sig þannig að Soffía benti öðrum deildum að
hafa samband við hana og endilega að nýta sér þetta tækifæri.
Shih tzudeild verður með augnskoðun fyrir shih tzu hunda en 2 shih tzuhundar greindust með PRA í
síðustu augnskoðun. Haustfagnaður verður á Spot í Kópavogi, flott happadrætti, verð kr.4500, allir
velkomnir. Jólaball og opið hús þar sem aðilar sem selja hundavörur bjóða vörur sínar, ekki aðilar
sem selja fóður. Bjóða upp á sýningarþjálfun með fleiri deildum, fræðslukvöld og dagskrá fyrir
félagsmenn í Keflavík. Deildin er líka með reglulegar göngur.
Smáhundadeild – Brynja Tomer
Brynja steig í pontu og sagðist ætla að vera leiðinleg og vera með langt mál! Brynja sagði að hún og
Ólöf Elíasdóttir hefðu komið nýjar inn í stjórn deildarinnar á síðasta aðalfundi og gert það til að efla
starf deildarinnar. Búið er að samþykktar nýjar heilsufarskröfur, einn hundur greindist með PRA og
búið er að halda fund með tengilið tegundarinnar. Ákveðið hefur verið að halda heilsufarsdaga þar
sem íslenskur dýralæknir skoðar augu og hnéskeljar fyrir kr. 2500. Eigendur fá hnéskéljavottorð og
staðfestingu á að þeir séu ekki með augnsjúkdóm! Ef dýralæknirinn sér eitthvað athugavert verður
eiganda hundsins bent á að fara með viðkomandi hund í augnskoðun hjá félaginu. Stendur til að
hringja í alla bichon frise eigendur hvort sem þeir eru virkir félagsmenn eða ekki. Deildin er með
sýningarþjálfun sem er eina fjáröflun deildarinnar. Stjórn deildarinnar vildi ekki auglýsa
sýninganámskeið Auðar Sifjar og Þorbjargar vegna þess að þeim hefði þótt eðlilegra ef Auður Sif og
Þorbjörg hefðu boðist til að aðstoða deildina án endurgjalds til að miðla því sem þær hafa lært í
félaginu í gegnum árin. Deildin hefur boðið Pat Hasting að koma og halda fyrirlestur um hvernig á
að velja hvolpa úr gotum. Deildin er búin að fá samþykkta sérsýningu ásamt 5 öðrum deildum í apríl
2011. Deildin aðstoðaði á síðustu sýningu og hefur stjórn deildarinnar haft samband við Halldóru
Friðriksdóttur formann framkvæmdarnefndar sýninga um að funda með framkvæmdanefndinni.
Deildin vill koma ábendingum til nefndarinnar hvað betur má fara í skipulagningu og framkvæmd
fyrir sýningar. Rætt var innan smáhundadeildar um starfsemi framkvæmdanefndar og gerð könnun á
hug deildarmanna um hvað mætti bæta í störfum nefndarinnar. Brynja sagði að naflaskoðun væri
mikilvæg og athuga hvað félagsmenn vilja innan félagsins. Rætt var um vinnubrögð siðanefndar þar
sem Brynju þykir orðalag vera harðort og vill gera breytingu varðandi kærur á félagsmenn. Brynja
ætlar að kynna lög og reglur félagsins ásamt að úrskýra standarda fyrir tegundirnar innan
smáhundadeildar. Brynja kvartaði fyrir hönd smáhundadeildar yfir að augnskoðun væri á sama tíma
og sýningin. Mikil óánægja innan smáhundadeildar með að hafa báðar augnskoðanir félagsins
tengdar sýningum. Deildin verður með árshátíð.
Schäferdeild - Anna Francesca Rósudóttir
Anna sagði að það væru aðeins 3 í stjórn deildarinnar. Búið er að útbúa nýja heimasíðu og
gagnagrunn. Reglulegar göngur eru á vegum deildarinnar og vinnupróf er á næstunni. Deildin hefur
staðið fyrir ýmsum kynningum og sótt um breytingar á heilsufarskröfum. Verið er að útbúa dagatal
til fjáröflunar og samþykkja deildarsýningu næsta sumar. Boðið verður upp á jólakaffi og stigahæsti
hundur heiðraður. Stendur til að senda bréf til allra eiganda scäfershunda þó þeir séu ekki
félagsmenn. Sjö got hafa verði á þessu ári, búið er að útbúa logo fyrir deildina.
Svæðafélag Norðurlands – Fanney Harðardóttir
Svæðafélagið hefur einbeitt sér að vinnu- og veiðiprófum. Hlýðniæfingar eru 1x í viku og boðið
hefur verið upp á sýningaþjálfun.

6

Yorkshire terrierdeild - Bertha Sigríður Eronsdóttir
Deildin var stofnuð í vor. Stjórnin hefur lítið geta hist vegna veikinda. Hóf verður haldið til að
heiðra stigahæsta hundinn, heimasíða hefur verið endurgerð og verið er að útbúa dagatal.
Fuglahundadeild – Haukur Reynisson
Veiðipróf hafa verið haldin í 20 daga með góðri þátttöku. Haldið er áfram vinnu við gagnagrunn og
vefsíðu.
Schnauzerdeild – Ragnhildur Gísladóttir
Nýliðadagur, kynning á snyrtingu, uppeldi ofl. sem tókst mjög vel. Boðið er upp á göngur og
vinnupróf. Breyting á heilsufarskröfum, jólaganga, unnið að nýju útliti í kynningarbás deildarinnar.
Hafa fengið samþykkta deildarsýningu, snyrtinámskeið verður í janúar og kynning á
ræktunarmarkmiðum og ljósmyndasamkeppni.
Terrierdeild – Jónína Guðný Elísabetardóttir
Boðið upp á göngur og sýningaþjálfun. 10 terrierhundar hittust í hundasundi. Boðið upp á
reitinganámskeið, taka þátt í deildarsýningu með 5 öðrum deildum í apríl. Brynja Tomer ætlar að
kynna lög félagsins og fara yfir standard terrierhunda.
Mjóhundadeild – Kristín Kristvinsdóttir
Beituhlaupsæfingar, boðið verður upp á sýningarþjálfun fyrir nóvembersýninguna en ræktendur
Cortborn hunda frá Noregi koma til landsins og leiðbeina sýnendum einstaklingslega,lögð er áhersla
á að eigendur/sýnendur geti sýnt það besta í hundinum. Sýningarþjálfun verður í samvinnu við
chihuahuadeild. Skemmtilegur undirbúningur fyrir deildarsýninguna í apríl.
Önnur mál
Brynja Tomer vildi fá nánari útskýringar á ársreikningum HRFÍ og vildi vita hver staða félagins væri.
Jóna spurði Brynju hvers vegna hún hefði ekki spurt um þetta á aðalfundi félagsins því þá hefði hún
verið undirbúin og með öll gögn. Jóna sagði að Brynja væri velkomin að skoða það sem stæði á bak
við reikninganan næst þegar hún ætti leið niður á skrifstofu. Jóna bauðst til að fletta upplýsingunum
upp en fundarmenn stóðu upp enda klukkan um hálf tólf. Jóna sagði Brynju að félagið stæði stál í
stál. Brynja skildi ekki hvað Jóna átti við sem útskýrði málið betur. Jóna sagði jafnframt að Brynja
þyrfti ekki að hafa áhyggjur því löglegur endurskoðandi væri búinn að fara yfir reikninga félagsins
og samþykkja einnig væri tryggt að ársreikningar félagsins séu gerðir í samræmi við lög um
ársreikninga og góða reikningsskilavenju.
Jóna Th. Viðarsdóttir formaður sagði ánægjulegt að heyra hvað starfsemi deildanna væri blómlegt.
Hún þakkaði fyrir frábæran fund og sleit fundinum.
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