Stjórnarfundur nr. 16
25. mars 2009 kl.16:00 á skrifstofu HRFÍ
Mættir: Björn Ólafsson, Friðrik Lunddal, Jóna Th. Viðarsdóttir, Margrét Kjartansdóttir,
Valgerður Júlíusdóttir. Guðríður Valgeirsdóttir boðaði forföll.
1. Fundur DÍF/HRFÍ/Guðrún R. Guðjohnsen, Kenneth Edh og Hans-Åke Sperne
Fundur á skrifstofu HRFÍ 23. og 24. febrúar kl.13:30 -17:00 vegna vinnu við skýringar með
ræktunarmarkmiði íslenska fjárhundsins. Farið var yfir ræktunarmarkmiðið og gerðar tillögur að
breytingum sem samþykktar voru af fundarmönnum.
Fundargerð frá Þorsteini Thorsteinsson barst 22. mars sl.

Stjórn díf sendir stjórn HRFÍ sínar niðurstöður.
2. Íþróttadeild – kostnaðaráætlun á hundafimitækjum – Frestað
3. Fundargerð frá NKU/VD fundi 7. janúar sl. – Frestað v. fjarveru Guðríðar Valgreirsd.
4. Ársskýrsla frá papillondeild – Lesin af Jónu Th. Viðarsdóttur
5. Ársskýrlsa frá Cavalierdeild – Lesin af Jónu Th. Viðarsdóttur
6. Ársskýrsla frá Fjár- og hjarðhundadeild
7. Starfsreglur fyrir Vinnuhundadeild
8. Bréf frá DÍF – óskaniðurstaða á skapgerðarmati fyrir íslenskan fjárhund
Stjórn HRFÍ óskar eftir nánari útskýringum á vinnu við skapgerðamat fyrir íslenskan
fjárhund.
9. Fjár-og hjarðhundadeild óskar eftir staðfestingu fyrir fjárhundadómarana:
Maríu Dóru Þórarinsdóttur og Guðrúnu Sigríði Sigurðarsdóttur.
Samþykkt

10. Aðalfundir ræktunardeilda















Aðalfundur papillondeildar 3. mars
Aðalfundur PMF deildar 9. mars kl.20 á skrifstofu HRFÍ
Aðalfundur chihuahuadeildar 10. mars kl. 20 á skrifstofu HRFÍ
Aðalfundur cavalierdeildar 17. mars kl.20 á skrifstofu HRFÍ – Margrét fer f.h.stjórnar
Aðalfundur retrieverdeildar 18. mars kl.20 í Sólheimakoti – Friðrik fer f.h. stjórnar
Aðalfundur fjár- og hjarðhundadeildar 19. mars kl.19:30 á skrifstofu HRFÍ- Margrét
Aðalfundur mjóhundadeildar 21. mars kl.17 á skrifstofu HRFÍ – Friðrik mætti
Aðalfundur Grefil- og sporhundadeildar 23. mars kl.20 á skrifstofu HRFÍ
Aðalfundur schäferdeildar 31. mars kl.20 á skrifstofu HRFÍ- Friðrik fer f.h. stjórnar
Aðalfundur Svæðafélags HRFÍ 24. mars kl.20 í Verkmenntask.Akureyrar
Aðalfundur spitzhundadeildar 28. mars kl.18 á skrifstofu HRFÍ
Aðalfundur smáhundadeildar 30. mars kl.20 á skrifstofu HRFÍ- Björn
Aðalfundur írsk setterdeildar 31. mars kl.20 á skrifstofu HRFÍ- Jóna&Vala&Magga
Aðalfundur spanieldeildar 7. apríl kl. Vala&Jóna&Friðrik

11. Fundargerð frá NKU/AU 7. janúar 2009 – Frestað v. fjarveru Guðríðar Valgeirsd.
Guðríður Valgeirsdóttir ætlar að lesa fundargerðina yfir og upplýsa stjónarmenn um innihaldið á næsta
fundi.

12. Önnur mál





Samræming meistaratitla á ensku og útskýringar á titlum.
Fyrirlesari í haust
Breyting á kröfu varðandi val á ræktunarnafni
Hundakynning í Garðheimum 23.-24. mars – Tókst mjög vel

Dýrahjálp var með kynningu þar, sjá einblöðung frá þeim
 Velferð og heilbrigði hunda í tengslum við afmælissýninguna. Hugmyndir t.d.
 Ræktun
 Umhirða hunda, feldur,tennur og fóðrun
 Pörun og ummönnun tíka fyrir og eftir got
 Vinnuhundapróf

Samþykkt að hafa afmælissnefnd. Nefndin undirbýr viðburði á sýningunni og hugsanlega
viku eftir sýninguna. Kynnt nánar á fulltrúaráðsfundi







Ósk frá stýrihópi um skapgerðamat um fund með stjórn HRFÍ. Samþykkt að fá þau á
næsta stjórnarfund kl.17:45.
Bréf frá stjórn retrieverdeildar – verkaskipting nýrrar stjórnar.
Umsóknir um haustveiðipróf frá vorsthedeild og VHD-deild. Veiðiprófanefnd hefur
samþykkt bæði þessi próf en vilja að skráningarfrestur á vorstheprófi verði 20. september
vegna þess hve stutt er á milli fyrstu prófa haustsins. Bæði prófin samþykkt með því
skilyrði að það komi aðeins einn erlendur dómari á próf vorstehdeildarinnarinnar.
Samþykkt að boða fulltrúa íþróttadeildar á næsta stjórnarfund kl.17:00
Væntanlega verður ræktunarnámskeið í lok júní.

13. Næsti stjórnarfundur þriðjudaginn 7. apríl kl.16:00.

