Stjórnarfundur nr. 15
27. apríl 2011 kl.20:30 á skrifstofu HRFÍ
Mættir: Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th.
Viðarsdóttir, Margrét Kjartansdóttir, Súsanna Antonsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir.
1. Stefnumótunardagur – úrvinnsla
2. Fundur með tollgæslunni
Fulltrúar Hundaræktarfélags Íslands funduðu með fulltrúum tollgæslunnar vegna verðmats og
tollafgreiðslu á hundum í eigu erlendra aðila sem fluttir eru til landsins til tímabundinnar dvalar.
Á fundinn var einnig óskað eftir að fulltrúi frá Icelandair Cargo mæti. Félagið lagði til
fundartímann þriðjudaginn 12. apríl kl. 13:00 á skrifstofu Hundaræktarfélags Íslands, Síðumúla
15, 2. hæð. Þar sem engin staðfesting kom frá tollgæslu var fulltrúi Icelandair Cargo afboðaður á
fundinn. Rétt fyrir klukkan eitt komu 3 fulltrúar frá tollgæslunni. Á fundinum voru einnig
framkvæmdastjóri HRFÍ, Lilja Dóra Halldórsdóttir og Jónas Fr. Jónsson. Fulltrúar tollgæslu
hvöttu fulltrúa HRFÍ til að senda þeim tillögu að betra vinnuferli.
3. Fundur með þingmönnum vegna frumvarps um breytingu á lögum um innflutning á
gæludýrum
Fjórir stjórnarmenn, Valgerður, Guðríður, Jóna og Björn funduðu með þremur þingmönnum
samfylkingar, Ólínu Þorvarðardóttur, Helga Hjörvar og Magnús Orra Schram. Þingmennirnir þrír
ætla að leggja fram frumvarp er varðar breytingu á lögum um innflutning á gæludýrum og ætla að
leggja til að hundum verði veitt vegabréf “pet passport” til að komast leiðar sinnar óhindrað um
Evrópu með ábyrgum og upplýstum hætti. Stjórnarmeðlimir HRFÍ ræddu hvernig félagsmenn
HRFÍ gætu stutt við frumvarpið. Miklvægt er að félagsmenn finni alla sem geta gefið jákvæða
umsögn til stuðnings við frumvarpið þannig að það verði frjálst flæði með hunda milli Íslands og
Evrópu. Leita eftir upplýsingum hjá öðrum hundaræktarfélögum í kringum okkur, skrifa greinar
ofl. Frumvarpið verður lagt fram í byrjun maí og HRFÍ fær það til umsagnar. Þá er gott að búið
er að safna að okkur viðeigandi gögnum.
4. Sólheimakot– fundur með fulltrúum Mosfellsbæjar 19. apríl kl.14:30
Tilgangur fundarins var að ræða við forsvarsmenn HRFI um starfið í Sólheimakoti, áform
félagsins í næstu framtíð og fleiri atriði að óskum aðila. Jóna Th. Viðarsdóttir formaður og
Valgerður Júlíusdóttir framkvæmdastjóri fóru á fundinn. Samþykkt voru eftirfarandi næstu skref:
HRFÍ ætlar að skila til fulltrúa Mosfellsbæjar stuttri lýsingu á félaginu og félagsstarfinu,
tilgangi og uppbyggingu, ásamt því að gera grein fyrir hugmyndum HRFI varðandi
framtíðarafnot af Sólheimakoti.
Vera í sambandi við Þorgeir Þorgeirsson umsjónarmann Eignarsjóðs Mosfellsbæjar varðandi það
að að fara með honum á vettvang til að skoða húseignir á Sólheimakoti, en helstu
atriði sem líta þarf á eru:
- almennt ástand hússins að innan og utan
- almennt ástand útihúsanna (refaskálunum)
- rotþróarmál
- heitt og kalt vatn og
- ástand vegarins að Sólheimakoti
Skýrsla um þessa skoðun fylgi svo lýsingunni á félaginu og félagsstarfinu.
5. Kvörtun á umgengni í Sólheimakoti – barst með tölvupósti 19. apríl 2011
Sælar,
Retrieverdeildin var með opið hús í Sólheimakoti sl sunnudag og aðkoman var ekki mjög
skemmtileg, það var að vísu búið að vaska upp en ekki meir. Mold og sandur á gólfum og
lítið gaman að koma þar inn. En það sem okkur þótti verst var að einn stjórnarmaður kom
við í Sólheimkoti seinnipart laugardags og þá blasti við honum opin hurð og brúsi í
1

dyragættinni til að halda dyrunum opnum. Húsið hafði sem sagt verið skilið eftir galopið.
Myndin sem fylgir er tekin á síma þannig að gæðin eru slök, en svona var aðkoman.
Með von um að viðkomandi verði gert aðvart um að svona eigi ekki að ganga um okkar eigur
(þ.e. félagsmanna HRFÍ)
Kveðja
Guðbjörg
Eftirfarandi erindi barst frá Agli Bergmann í Fuglahundadeild:
Sæl
Fuglahundadeildin var með ársfund á föstudagskvöldið í kotinu, við vöskuðum upp fórum út
með ruslið, sópuðum gólfið og stöfluðum upp borðum og stólum og tókum vatnsdæluna úr
sambandi þegar við fórum (var í gangi vatnslaus þegar við komum). Skúruðum að vísu ekki
og þrifum ekki glugga.
Þegar við komum á föstudagskvöldið var gólfið allt moldugt þannig að við byrjuðum á því að
sópa. Það voru rauðar keilur á gólfinu ásamt einhverju dóti sem ég setti inn í kompu. Þegar
við fórum gekk ég á alla glugga og hurðina í hitakompuni. Þannig að einhver hefur haft
viðkomu í kotinu á laugardag.
Kv Egill B
Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu voru eftirtaldir skráðir í Sólheimakoti þessa helgi:
Fuglahundadeild var skráð með aðalfund föstudaginn 15. apríl og Retrieverdeild á
sunnudeginum. Enginn annar gat verið í húsinu þar sem aðeins 3 eru með lykla. Fimm lyklar
eru í umferð og eru eftirtaldir með lykla: Rakel Rán, Margrét Kjartansdóttir, Valgerður
Júlíusdóttir, Fuglahundadeild og Skrifstofa HRFÍ.
6. Erindi frá félagsmanni
Boða viðkomandi á næsta stjórnarfund stjórnar miðvikudaginn 4. maí kl.17:00 til að fylgja máli
sínu eftir
7. Önnur mál
 Fulltrúaráðsfundur miðvikudaginn 4. maí kl. 19:30


Næsti stjórnarfundur verður miðvikudaginn 4. maí kl. 16:30

Fundargerð samþykkt
Sign:
Auður Sif Sigurgeirsdóttir
Björn Ólafsson
Guðríður Valgeirsdóttir
Jóna Th. Viðarsdóttir
Margrét Kjartansdóttir
Súsanna Antonsdóttir
Valgerður Júlíusdóttir
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