
Reykjavík 9.apríl 2014 

Skýrsla framkvæmdastjóra. 

 

Þann 26.mars sl hafði ég samband við Þóru Jónsdóttur dýralækni gæludýra og dýravelferðar hjá Mast 

til að kanna stöðuna á nýjum dýraverndunarlögum.   Málið er ennþá í vinnslu hjá stofuninni, en hún 

er búin að senda frá sér fyrstu og aðra umsögn og bíður eftir að lögin verði samþykkt.  Hún lofaði að 

láta okkur vita um leið og hún hefði einhverjar nýjar fréttir, en á meðan getum við ekki fest tíma fyrir 

kynninguna sem var plönuð. 

Sámur kom út sl.föstudag sem vefmiðil eingöngu.  Auglýsingastjóri Sáms sagði upp störfum um 

áramót og til að leysa auglýsingasölumál ákvað ég að bjóða deildum og nefndum innan félagsins að 

taka þetta að sér á sömu kjörum.  Fyrirvarin var frekar lítill en eitthvað af auglýsingum skiluðu sér 

enga síður og er ég sannfærð um að þetta muni skila sér inn sterkar næst, sérstaklega ef blaðið 

verður gefið út á pappír.  Skrifstofa mun þó sjá um að sinna föstum auglýsendum og greiðast því ekki 

sölulaun af þeim auglýsingum. 

Sæmundur Bjarnason frá Eik hafði samband við mig vegna viðgerða á Síðumúla 15.   Í slagveðrunum 

undanfarið hefur lekið töluvert inná jarðhæðina hjá tannlæknunum í gegnum sprungur á gaflinum. 

Búið er að koma í veg fyrir lekann en það þarf einnig að endurnýja þakkantinn á gaflinum sem er 

alveg að hverfa vegna fúa, þar gæti líka lekið inn og skilar sér væntanlega niður á 3. og 2. Hæð. Óskað 

var eftir samþykki okkar að fá Virki til að fara í þetta verk.  Ég óskaði eftir kostnaðaráætlun, sem hefur 

ekki borist. 

Uppgreiðsluverðmæti láns á 1.veðrétt Síðumúla 15 eftir innborgun barst frá íslandsbanka  27.mars.  

Lánið stóð þann dag með verðbótum í kr. 26.949.023.-  

Eins og ég talaði um á síðasta fundi varð að breyta dagsetningu nóvembersýningar vegna þess að hún 

skaraðist á Nordic Winner sýninguna í Noregi.  Sýningastjórn ákvað að flýta okkar sýningu fram um 

eina helgi og er hún núna helgina 8-9.nóvember.  Er ég búin að fá samþykki FCI á þessari breytingu 

sem og hafa samband við þá fimm dómarana sem var búið að bjóða,  þrír gátu komið viku fyrr (Espen 

Engh, Juha Kares og Carsten Birk) en tveir komust ekki og færðust þeir því á sýningar 2015.   

Ég hafði samband við  Umhverfis- og auðlindaráðuneytið símleiðis í síðustu viku til að kanna hvort við 

mættum ekki eiga von á svari við bréfi sem við sendum þeim í desember sl.  Mér var bent á að senda 

fyrirspurn i gegnum vefgátt hjá þeim sem ég gerði, enginn svör hafa ennþá borist. 

Mér var falið á stjórnarfundi í október 2013 að vinna að tillögu um einhverskonar vinnureglur um 
kostnað/greiðslu útlagðs kostnaðar vegna ferðalaga erlendis,  ég óskaði eftir að Herdís mundi 
aðstoða mig við þessa vinnu og mun hún kynna þær undir önnur mál á eftir.  
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