
1 

Stjórnarfundur nr. 13 

30. mars 2011 kl.16:30 á skrifstofu HRFÍ 

 
Mættir: Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson,  Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th. 
Viðarsdóttir, Súsanna Antonsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir.   Margrét Kjartansdóttir 
boðaði forföll. 
 

1. Samráðsþing MAST        A-2500 
Matvælastofnun býður fulltrúum frá ykkar samtökum á samráðsþing Matvælastofnunar 
fimmtudaginn 14. apríl 2011.  Óskað er eftir að þið tilnefnið 2-4 fulltrúa frá ykkar samtökum 
og/eða úr röðum ykkar félagsmanna og tilkynnið þátttöku þeirra með nafni, netfangi og fyrirtæki 
fyrir 1. apríl n.k. á netfangið mast@mast.is. Þátttakendur eru vinsamlega beðnir um að tilgreina 
hvaða umræðuhóp þeir vilja taka þátt í (H1, H2, H3 eða H4 - sjá dagskrá). Markmiðið er að ná til 
aðila á sem flestum sviðum og væri æskilegt að þátttakendur komi frá mismunandi fagsviðum 
innan geirans.  
Með þessum pósti fylgir boðskort og dagskrá sem senda má áfram til félagsmanna og starfsmanna 
ykkar samtaka.  Vinsamlega staðfestið móttöku. 
Þeir sem fara á þingið eru: Jóna Th.Viðarsdóttir, Valgerður Júlíusdóttir, Björn Ólafsson, 
Súsanna Antonsdóttir. 
 

2. Augnskoðun 25.-26. mars og fyrirlestur 27. mars.    A-2501 
Finn Boserup og Susanne Kaarsholm frá Danmörku augnskoðuðu hunda í Sólheimakoti og á 
Akureyri 25.-26. mars.  Alls voru skoðaðir 243 hundar þar af skoðaði Finn 39 hunda á Akureyri.  
Jafnframt héldu dýralæknarnir fyrirlestur fyrir félagsmenn sunnudaginn 27. mars frá kl.17-19.  Alls 
mættu 24 félagsmenn á fyrirlesturinn sem var mjög fræðandi og upplýsandi.  Ótrúlega léleg 
þátttaka félagsmanna. 
 

3. Erindi frá Schäferdeild vegna niðurfellingar á skapgerðarmati  A-2502/A2503 
Ítrekað hefur verið reynt að halda úti nægu framboði af skapgerðarmötum án árangurs.   
Stjórn er sammála um að fella niður kröfur um skapgerðamat hjá þeim tegundum þar sem 
þess er krafist vegna ónógs framboðs af skapgerðamötum og finnst leiðinlegt að málin séu í 
þeim farvegi að fella þurfi niður kröfurnar.  Stjórn HRFÍ mun ekki endurskoða niðurstöðu 
sína fyrr en breyting verður á framboði af skapgerðarmötum. 
 

4. Hundabann í Grímsey- bréf til bæjarstjórnar Akureyrar frá Einari Guðmann  A-2504 
Skrifa bréf til bæjarstjórnar Akureyrar til stuðnings við bréfið frá Einari. 

 
5. Ný hundasamþykkt á Austurlandi – Taka á tvo hunda af félagsmanni okkar 

Einn annar félagsmaður þurfti að láta tvo af hundum sínum þegar fjölskyldan fluttist til 
Egilstaða.  Þetta er ekkert nýtt í hundasamþykktinni þ.e. í 4.gr. segir m.a. “Ekki skal skrá 
fleiri en tvo hunda á sama heimili”.  Fólk á Stöðvafirði vill hafa hundahald þannig að aðeins 2 
hundar séu á sama heimili.  Sjá Samþykkt um hundahald á þessu svæði. 

 
6. Erindi frá Retrieverdeild – Endurskoðuð dagskrá 2011  A-2505/A-2506 

Samþykkt  
 

7. Smáhundadeild v. flutnings ensk bulldog yfir í Smáhundadeild,   A-2507 
Ólöf Elíasdóttir segir erindi stjórnar enn ósvarað! 

Sæl Valgerður .   
Sú ákvörðun að færa þær tegundir er tilheyrðu úrvalsdeild úr tegundahópi 2 í Pinscher mastiff og 
fjallahundadeild , eru ekki nýjar fréttir , þetta vissum við, og í þessu felst ekki svar við erindinu.  
Stjórn smáhunda barst beiðni frá tengiliði og sér ekkert því til fyrirstöðu að Enskur Bulldog gangi í 
smáhundadeild. Svo erindinu er í raun enn ósvarað. Hver var niðurstaða stjórnar HRFI  varðandi 
beiðnina á fundi ykkar þann 16 mars s.l  ? Ef niðurstaða stjórnar er að segja nei við beiðninni , 
vantar ástæður fyrir þeirri neitun . Ef aftur niðurstaða stjórnar er að það sé ekki í hennar valdi að 
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gefa slíkt leyfi , þá er spurninginn,  er erindið  eitthvað sem þyrfti að bera undir aðalfund eða eitthvert 
annað ráð eða stjórn ?Þetta þurfum við að fá á hreint svo svar okkar til tengiliðs verði skýrt og 
skilmerkilegt , og að við getum leiðbeint tengiliði um hvert hann á að beina erindinu.  
Bestu kveðjur  
f.h Stjórnar Smáhundadeildar .  

Ólöf Elíasdóttir .  
 

Við stofnun núverandi safndeilda félagsins á aðalfundi HRFÍ þann 15. maí 2008 var miðað við 
að hundakyn innan hverrar safndeildar væru úr sama tegundahópi. Stjórn styðst áfram við 
það viðmið og hafnar því beiðni um flutning ensk bulldog milli deilda. 

 
 

8. Tölvupóstur frá formanni og stjórnarmeðlim FHD vegna bókunar í fundargerð stjórnar frá 
fundinum þann 16. mars sl.        A-2508 
Sæl 
Rak augun í eftirfarandi bókun í fundargerð stjórnarfundar HRFÍ frá sl.  
miðvikudegi. 
 
6. Fulltrúar frá Vorstehdeild og Fuglahundadeild. 
 
Mættir frá vorstehdeild: Kjartan Antonsson og Einar Hallsson 
Mættir frá FHD: Haukur Reynisson og Ólafur E. Jóhannsson 
Málin voru rædd og niðurstaðan er að þessar tvær deildir eru sammála um að hefja samstarfvarðandi vinnu 
og þjálfun með hundana. 
 
Vegna þessa verð ég að segja að þessi bókun um niðurstöðu fundarins er röng. 
Hið rétta er að formaður FHD lýsti á fundinum yfir vilja til að skoða málið.  
Það að deildirnar séu sammála um að hefja samstarf er rangt. Það eru stjórnir deilda sem ákveða slíkt og 
aðeins tveir úr fimm manna stjórn FHD voru á fundinum. Hinn stjórnarmaður FHD tjáði sig reyndar ekki 
um þetta mál.  
Til þess að deild geti tekið slíka ákvörðun sem hér um ræðir þarf að taka málið fyrir í stjórninni og afgreiða 
það á venjulegan lýðræðislegan máta.  
Það er því ekki hægt að fullyrða um að deildirnar séu sammála um þetta, enda hefur málið ekki verið tekið 
fyrir í stjórn FHD. Er óskað eftir því að fundargerðin verði leiðrétt hvað þetta varðar. 
 
Einnig þykir mér fyrsta birtingarmynd samstarfsvilja Vorstehdeildar afar sérkennileg. Starfandi er nefnd til 
að fara yfir tiltekin málefni og er hún skipuð fulltrúum stjórnar og deilda í grúppu 7. Ætla mætti að slíkt 
nefndarstarf væri ágætis prófsteinn á samstarfsvilja manna. Fyrir nefndarfund sem halda átti í gær, 
fimmtudag, tilkynnti Einar Hallsson, fulltrúi Vorstehdeildar, að hann segði sig úr nefndinni vegna 
samstarfsörðugleika við fulltrúa Írsk setterdeildar í sömu nefnd! Vonandi eru þetta ekki teikn um það sem 
koma skal. 
Kveðja 
 Haukur Reynisson og Ólafur E. Jóhannsson 
 
Stjórn HRFÍ var sammála ofangreindri bókun um niðurstöðu fundarins. 
 

9. Erindi frá íþróttadeild – Starfsreglur fyrir íþróttadeild 
Frestað  
 

10. Stefnumótunardagur HRFÍ laugardaginn 2. apríl kl.10-16   A-2509 
í Reiðhöllinni í Víðidal - Undirbúningur fyrir laugardaginn.   
Hittast á föstudaginn til að undirbúa ef salurinn er laus,  athuga húsið, lykla ofl.   Ákveðið að 
bjóða upp á beikonlagaða tómatsúpu + brauð.  Annað meðlæti er í boði Heimsendahunda.  Alls 58 
hafa boðað þátttöku.  Ekki fundust fulltrúar frá Vinnuhundadeild, engar upplýsingar hafa borist frá 
Yorkshire terriredeild og Spanieldeild.   

 
11. Framboð til stjórnar HRFÍ – nú þegar hafa  borist framboð til stjórnar fyrir fundinn en 

frestur rennur út á miðnætti. 
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12. Nýr samstarfssamningur við Pedigree umboðið undirritaður 23. mars 2011 

 
13. Aðalfundir deilda og ársskýrslur 
 

Deild Dags  Staðsetning Ársskýrsla 
Cavalierdeild 17. febrúar 2011 Skrifstofa HRFÍ Skilað 
Spítzhundadeild 27. febrúar 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Vinnuhundadeild 5. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ  Skilað 29.03 
Mjóhundadeild 12. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Schäferdeild 10. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ   

Smáhundadeild 10. mars 2011 
A. Hansen - Gamla 
Vínhúsið  Skilað 23.03 

Retrieverdeild 16. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ Skilað 17.03  
    
Íþróttadeild 21. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Tíbet Spaníeldeild  28. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Chihuahuadeild 30. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ  
Vostehdeild 6. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  
Schauzerdeild Frestað Skrifstofa HRFÍ  
Svæðafélag 
Norðurlands lokið  skilað  
Am.cocker 
spanieldeild 4. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ   
PMF-deild 5.apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  
Shih tzudeild 7. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  
DÍF  12.apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  
Unglingadeild 14. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Schnauzerdeild 18. apríl  2011 Skrifstofa HRFÍ  
Írsk setterdeild 19. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  

Ársskýrsla Vinnuhundadeildar, Smáhundadeildar, Svæðafélags Norðurlands og 
Retrieverdeildar. 

 
14. Önnur mál 

1. Aðalfundur HRFÍ – miðvikudaginn 11. maí eða  í síðasta lagi 18. maí. 
2. Viðræður við tollgæsluna vegna verðmats og tollafgreiðslu á hundum í eigu 

erlendra aðila sem fluttir eru til landsins til tímabundinnar dvalar.  Einnig var 
óskað eftir að fulltrúi frá Icelandair Cargo mæti á fundinn sem haldinn verður 
þriðjudaginn 12. apríl kl.13:00 á skrifstofu HRFÍ.   

3. Erindi frá Chihuahuadeild sem var frestað frá síðasta fundi.    A-2510 
Leitað var eftir áliti dýralæknanna Susanne Kaarsholm og Finn Boserup 
varðandi lengingu á gildistíma augnskoðunar um 6 mánuði.  Dýralæknarnir 
mæltu ekki með lengingunni að svo stöddu.  Í fyrsta lagi væri hægt að skoða 
breytingu eftir 5 ár frá því hundurinn greindist með PRA. 

4. Framkoma félagsmanna við starfsmenn á skrifstofu til skammar og ávíta þarf 
viðkomandi aðila sem ítrekað sýna ókurteisi.    A-2511 

5. Uppákoma félagsmanns sem hellti sér yfir formann félagsins án þess að vita 
nokkuð um viðkomandi mál.       A-2512 

 
Næsti fundur verður fimmtudaginn 7. apríl, kl.16:15. 
 
Fundargerð samþykkt 
Sign: 
Auður Sif Sigurgeirsdóttir 
Björn Ólafsson 
Guðríður Þ. Valgeirsdóttir 
Jóna Th. Viðarsdóttir 
Súsanna Antonsdóttir 
Valgerður Júlíusdóttir 


