Stjórnarfundur nr. 5
15. september 2010 kl.16:30 á skrifstofu HRFÍ
Mættir: Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th.
Viðarsdóttir, Margrét Kjartansdóttir og Valgerður Júlíusdóttir
1. Umsókn um deildarsýningu, sporapróf og fyrirlestur
A-2409/A-2409a
Schäferdeild hefur sent inn umsókn um deildarsýningu þann 16.júlí 2011, sporapróf þann 17.
júlí 2011. Ætla að biðja dómarann að dæma sporapróf og halda fyrirlestur.
Samþykkt og vísað til sýningarstjórnar.
2. Umsókn um veiðipróf Fuglahundadeildar dagana 24.-26. september
A-2410
Vorstehdeild hætti við að halda haustpróf deildarinnar sem halda átti dagana 24.-26.
september og því óskaði stjórn Fuglahundadeildar eftir heimild til að halda veiðipróf þessa
daga fyrir hunda í tegundahópi 7.
Prófið var samþykkt þann 7. september til þess að Fuglahundadeild gæti auglýst prófið
strax.
3. Ættbókarskráning – upplýsingar frá SKK og FCI
Athuga reglur HRFÍ og aðlaga að reglum FCI. Skoða betur.

A-2411

4. Erindi frá stjórn schäferdeildar um breytingar í ættbók
A-2412/A-2412a
Stjórn Schäferdeildarinnar óskar eftir því að breytingar séu gerðar í skráningarferli til
ættbókarskráningar á Schäfer. Óskað er eftir því að grein þurfi að gera fyrir hárafari hundsins
þannig að tilgreina þurfi sérstaklega hvort hundur sé snögghærður eða síðhærður.
Óskað er eftir því að breytingar taki gildi sem fyrst.
Eftirfarandi tölvupóstur barst skrifstofu:
“Stjórn Schäferdeildarinnar hefur fengið fregnir af nýjum reglum FCI varðandi Schäfer og taka þær
gildi 01.01.2011.
Samkvæmt okkar heimildum verður síðhærður Schäfer með undirfeld (Longhair with undercoat)
viðurkenndur frá og með 01.01.2011 og hefur hann annan standard en sá snögghærði og því dæmdur
á sýningum sem önnur hundategund. Ástæðan fyrir okkar pósti til Hundaræktarfélags Íslands er sá að
við óskum eftir því að skrifstofa Hundaræktarfélagsins fái staðfestingu um þetta frá FCI.
Félagsmenn hafa sent Schäfer deildinn póst vegna þessa fregna sem við vorum búnar að heyra af og
viljum við geta svarað félagsmönnum varðandi þetta og geta kynnt þetta fyrir félagsmönnum.”
Skrifstofa sendir bréf til FCI til að fá ofangreint staðfest. Stjórn getur ekki samþykkt
breytingar fyrr en FCI hefur staðfest breytinguna.

5. Fundarboð vegna NKU/VK í Osló dagana 20.-21. október og
A-2413/A-2413a
dagskrá fundar hjá NKU/Röntgenpanelen sem haldinn verður í Helsingfors 29.
september.
Stjórn sammála að láta fundargerð af fundinum duga (NKU/VK), senda fundarboðið til
vísindaráðs og láta þau vita af ákvörðun stjórnar.
6. Erindi frá Sankti Bernharðsdeild dagsett 10.09.2010
A-2414/A-2424a
Stjórn HRFÍ getur ekki samþykkt erindið miðað við svar vísindanefndar
Hundaræktarfélags Íslands frá 1. mars 2009. Í svari frá vísindanefnd er mælt með
að gildistími augnvottorða fyrir sankti bernhardshunda verði ekki breytt og því gildir
áfram eftirfarandi : "Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 18 mánaða við pörun.
(Gildir frá 01.11.1999)."
7. Ársskýrsla íþróttadeildar
A-2415
Því miður hefur Gunnar G. Gunnarsson hjá SS ekki enn svarað HRFÍ varðandi
lagfæringar á tækjum.

8. Tölvupóstur frá Arnheiði Runólfsdóttur dags. 20. ágúst 2010.
Valgerður ræddi við Lilju Dóru Halldórsdóttur um kaupsamninginn. HRFÍ skiptir sér ekki af
sérsamningum milli ræktanda og kaupanda. Lilja Dóra telur ekki þörf á að HRFÍ haldi
námskeið þar sem lögmaður með sérkunnáttu á sviði samningsgerðar fari yfir samninga sem
félagsmenn eru að búa til og nota. Félagið skiptir sér ekki af viðskiptum félagsmanna og
getur ekki farið yfir samningagerð fyrir félagsmenn.
Félagsmönnum er bent á góðan pistil á vefsíðu HRFÍ, Um kaupsamninga í hundakaupum en
greinin birtist í 1. tbl. Sáms árið 2000, höfundur er Kristinn Arnar Stefánsson Stud jur. Slóðin
er: http://www.hrfi.is/Default.asp?page=284
9. Samstarf HRFÍ við 123hjemmeside.no
A-2416
123hjemmeside.no í samstarfi við HRFÍ bjóða félagsmönnum HRFÍ að gera 30 daga fría
vefsíðu fyrir hundinn sinn. 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.
10. Tölvukerfi á skrifstofu – tilboð í fjarskiptaþjónustu hjá Símanum
A-2417
Nú er einn diskur farinn í Snata miðað við póstinn frá diskastýringunni og þá aðeins einn eftir
sem geymir öll gögnin. Til þess að starfið á skrifstofunni geti gengið eðlilega fyrir sig er búið
að samþykkja tilboð í fjarskiptaþjónustu frá Símanum. Þorsteinn Þorbergsson var
milligöngumaður og gekk frá samningi við Símann 13. september. Vonast er til að nýtt kerfi
verði sett upp fljótlega.
11. Bréf frá stjórn Mjóhundadeildar sem barst með tölvupósti 13.09.2010 A-2418/A-2418a
12. Tölvupóstur frá Leif Strömberg dags. 12.september 2010 - Tilkynning um lát dómarans
Ove Germundssonar.
“Dear Valgerdur
It is with deep regret that I have the duty to inform you that Ove Germundsson has lost his
battle with cancer and died peacefully in his sleep on Friday, August 27.
He was booked to judge for International Dog Show in Reykjavik on date 17.- 18. November
2012
Yours sincerely
Leif Strömberg
(Ove´s life partner for 30 years)”

13. Tvö erindi frá stjórn Vinnuhundadeilar dags. 12.09.2010.
A-2419/A-2419a
Stjórn samþykkir hlýðni brons og hlýðni 1 próf 26. nóvember.
Stjórn telur mjög jákvætt að bjóða upp á æfingar en HRFÍ getur ekki greitt fyrir aðstöðu
innandyra.
14. Önnur mál
 Nýr starfsmaður á skrifstofu Klara Símonardóttir hóf störf sl. þriðjudag. Bára
Traustadóttir hefur sagt upp störfum og hættir í lok mánaðarins.
 Sámur
 Bréf frá Arnari Þór Stefánssyni hdl. dags. 03.09.2010 og tölvup. dags. 13.09.2010
 Fulltrúaráðsfundur – miðvikudaginn 13. október kl.19:30
o Dagskrá
 Fréttir frá stjórn og skrifstofu HRFÍ
 Nýtt tölvukerfi kynnt – Axel V. Gunnlaugsson forritari
 Fundur hjá NKU – Guðríður Valgeirsdóttir
 Önnur mál
Næsti fundur stjórnar verður miðvikudaginn 13. október kl.16:30
Fundi slitið,
Valgerður Júlíusdóttir, ritari

