
Kæru félagsmenn HRFÍ 
Klara Símonardóttir heiti ég og hef gefið kost á mér í formannskjöri 
félagsins á næstkomandi aðalfundi. 
Ég hef síðustu 15 ár verið virkur félagsmaður í Hundaræktarfélaginu og 
vil leggja mitt af mörkum til þess að vegur þess verði sem mestur. 
 
Að mínu mati liggur mest á að rétta við fjárhag félagsins eftir erfitt 
Covid-19 ár, setja aukinn kraft í stafræna vegferð félagsins og koma 
fjölbreyttri starfsemi þess í framtíðarhúsnæði með vinnusvæði sem 
hýst gæti æfingar og smærri viðburði. 
Þá hef ég mikinn áhuga á markaðsmálum og sé fjölmörg tækifæri til að efla ásýnd og auka virði 
félagsins, bæði til að draga að nýja félagsmenn og þjónusta betur þá sem fyrir eru. Þau tækifæri 
liggja ekki síst í notkun stafrænnar tækni við fræðslu og gagnamiðlun.  
Gagnsæi í allri starfsemi er mér afar hugleikin og tel ég nauðsynlegt að upplýsa félagsmenn um 
starfið með reglubundnari og ítarlegri hætti og opna á upplýsingar úr gagnagrunni félagsins sem 
nýtast m.a. ræktendum og hvolpakaupendum.  
Síðustu vikur hef ég lagst yfir ársreikninga félagsins til þess að greina gróflega hvar tekjumöguleikar 
liggja sem og hvar megi hagræða. Ég hef séð töluvert svigrúm til að auka tekjur félagsins með nýjum 
tekjuleiðum sem kalla ekki á aukin útgjöld félagsmanna sem og að skera niður og spara mögulega 
milljónir árlega án þess að skerða þjónustu við félagsmenn. Með sterkari efnahag er félagið betur í 
stakk búið til að takast á við daglegan rekstur án þess að þurfa leggja auknar byrðar á félagsmenn 
með gjaldskrárhækkunum. Félagið á þá meiri möguleika á að komast í framtíðarhúsnæði sem getur 
hýst megnið af starfsemi skrifstofu og deilda. Einnig eykst svigrúm til fjárfestinga í netvæðingu 
félagsins þegar kemur að kosningum og til þess að fjárfesta í öflun nýrra félagsmanna. 
 
Síðustu 15 árin hef ég komið að fjölbreyttri starfsemi félagsins með einum eða öðrum hætti, í 7 ár 
sem starfsmaður skrifstofunnar þar sem ég bar ábyrgð á ræktunar- og heilsutengdum málefnum en 
einnig sem sjálfboðaliði í stjórnum og nefndum.  
Má nefna setu í stjórn Chihuahuadeilar, þar sem ég hafði frumkvæði að því að bæta verulega 
fjárhag deildarinnar með frumlegum verkefnum, í Siðanefnd, Vísindaráði og Ættbókar- og 
staðlanefnd félagsins þar sem unnið hefur verið að endurskoðun reglna um skráningu í ættbók 
undanfarin misseri. Ég hef ritstýrt Sámi, félagsriti HRFÍ ásamt því að hafa ritstýrt gælutímaritinu 
Dýrin mín þá aðeins 21 árs. 
Ég hef afar mikinn áhuga á ræktunar- og heilsufarstengdum málefnum og hef gefið mikið af mínum 
tíma í gegnum árin í nefndarstörf því tengdu ásamt því að hafa haldið fyrirlestra um efnið en ég hef 
verið virkur ræktandi í 15 ár, flutt inn að nálgast tíu hunda og hef góðan skilning á þörfum 
ræktenda. Á heimilinu eru þrjár chihuahua tíkur, 13 ára, 7 ára og 2 ára ásamt því sem ég á eina 7 ára 
dvergschnauzer tík.  
 
Síðustu ár hef ég starfað sem markaðs- og framkvæmdastjóri í heildverslun og aflað mér menntunar 
og reynslu í stjórnun, markaðsmálum og stýringu fjármála.  
Ég er markmiðasækin og framtakssöm og sinni vel þeim verkefnum sem ég tek að mér. Ég mun gera 
mitt besta til að skapa félaginu það umhverfi að fjölbreytt starfsemi þess fái að vaxa og dafna, fái ég 
til þess umboð félagsmanna. 
 
Kær kveðja,  

Klara Símonardóttir 


