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2. Ársskýrsla skólanefndar starfsárið 2008 – 2009  
 
3. Minningarsjóður Emilíu – Staða 31.12.2008 kr. 662.186.-  A-2266 

 
4. Tilboð um yfirfærslu myndbands um ísl.fjárhundinn á DVD A-2267/A-2267a 

Samþykk að Guðni formaður díf fylgir þessu máli eftir.  Samþykkt var að taka 
tilboðinu um kaup á 200 diskum.  Diskurinn verður seldur á skrifstofu HRFÍ á kr. 2000 
m. vsk.  Ef um gjöf er að ræða verður að gera grein fyrir því.  Mikilvægt er að ljúka 
þessari vinnu fyrir afmælissýningu félagsins sem verður um miðjan  ágúst. 
 

5. Þátttaka á fyrirlestri Brendu Bonnett     A-2268 
Fyrirlesturinn var í boði samstarfsaðila okkar VÍS/Agria í húsnæði HRFÍ. Þátttakendur voru 
mjög ánægðir með fyrirlesturinn. Félagið færði Brendu kertastjaka að gjöf auk ýmissa hluta 
merktum HRFÍ sem þakklætisvott.  Brenda var mjög ánægð með áhuga félagsmanna og lýsti 
yfir áhuga á því að koma aftur til okkar. Valgerður Júlíusdóttir hafði yfirumsjón með 
fyrirlestrunum og þakkaði Brenda henni sérstaklega fyrir það. 
Mæting: 
Þriðjudaginn 2. júní mættu 8 manns: 
2 frá fjár- og hjarðhundadeild, 4 frá pmfdeild, 1 frá schäferdeild, 1 frá schnauzerdeild 
Miðvikudaginn 3. júní mættu 18 manns: 
2 frá díf, 2 frá spitzhundadeild, 2 frá ensk cocker spanieldeild, 4 frá vorstehdeild, 1 frá 
retrieverdeild, 1 frá vhd, 1 frá díf og stjórn, 1 frá pmfdeild, 4 frá mjóhundadeild. 
Fimmtudaginn 4. júní mættu 29 manns: 
2 frá chihuahuadeild, 3 frá cavalierdeild, 2 frá smáhundadeild, 2 frá grefil- og sporhundadeild, 
4 frá terrierdeild, 1 frá thih tzu deild, 2 frá papillondeild, 4 frá tibet spanieldeild, 1 frá 
fuglahundadeild, 1 frá retrieverdeild, 1 frá boxerdeild, 1 frá írsk setterdeild, 1 frá fhd, 1 frá 
stjórn,  2 dýralæknar,  1 fulltrúi frá VÍS 

 
6. Útivistarsvæði fyrir hunda í Garðabæ     A-2269 

Auður Hallgrímsdóttir í umhverfisnefnd Garðabæjar hafði samband við Jónu Th. Viðarsdóttur 
formann Hundaræktarfélags Íslands í byrjun maí vegna útivistarsvæðis fyrir hunda í 
Garðabæ.  Auður óskaði eftir að stjórn Hundaræktarfélagsins hitti hana til að skoða 
útivistarsvæðið Grunnuvatn syðra  í Heiðmörk í Garðabæ til að fá álit félagsins hvort svæðið 
hentaði til útiveru hunda og hundaeiganda. Þriðjudaginn 19. maí sl. hittu Björn Ólafsson og 
Valgerður Júlíusdóttir fyrir hönd stjórnar Hundaræktarfélagsins Auði Hallgrímsdóttur og 
skoðuðu ofangreint svæði. Bréf sent á bæjarstjórann í Garðabæ þar sem fram kemur m.a.  að 
stjórn Hundaræktarfélags Íslands yrði bæjarstjórn Garðabæjar mjög þakklát fyrir afnot af 
svæðinu og myndi leggja sitt af mörkum við að halda svæðinu hreinu með hreinsunardegi t.d. 



einu sinni á ári þar sem félagsmenn myndu hreinsa svæðið.  Bréf kom frá bæjarritara þann 3. 
júní þar sem fram kemur að bréf okkar hafi verið lagt fram á fundi bæjarráðs þann 2. júní sl. 
 

7. FCI fundur í Brtislava 5. – 6. okt. n.k.     A-2270 
 
8. Bréf frá Þorsteini Thorsteinssyni – sameign hunds m.erl.aðilum. A-2271 
 
9. Fundargerð frá aðalfundi 13. maí      A-2272  

Auður Sif les yfir og lagfærir orðalag og málfarsvillur 
 
10. Erindi frá stjórn cavalierdeildar – augn- og hjartaskoðanir  A-2273/A-2273a 

Samþykkt en taka verður út úr textanum „Að öðru leyti gilda reglur og tilmæli 
cavalierdeildarinnar.“ Aðeins þær reglur gilda sem eru í Reglugerð um skráningu í 
ættbók Hundaræktarfélags Íslands og er birt á vefsíðu félagsins.  Tilmæli er hægt að 
birta á vefsíðu deilar. 
 
Eftirfarandi breyting gildir nú og er í Reglugerð um skráningu í ættbók 
Hundaræktarfélags Íslands: 
 

Cavalier king charles spaníel: 
Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 25 mánaða við pörun. (Gildir frá 01.07.2009). 
Ekki skal rækta undan hundum, sem greinast með eftirtalda aungsjúkdóma: PRA, Starblindu 
(Juvenile cataract), meðfædda starblindu (Microphtahlmia cataract), Retinal Dysplasia 
geographic/detachted eða Multifocal Retinal Dysplasia. Greinist hundur með einhvern af 
ofangreindum augnsjúkdómum fást hvolpar undan honum ekki ættbókarfærðir. (Gildir frá 
01.08.2006). 
Hjartavottorð: Vottorð undaneldishunda má ekki vera eldra en 6 mánaða við pörun og skulu 
þeir vera án murrs þar til 6 ára aldri er náð (gildir fyrir paranir frá og með 1. júlí 2009). 
Vottorð eftir að 5 ára aldri undaneldishunda er náð gildir í eitt ár. Vottorð eftir 7 ára aldur 
undaneldishunda gildir ævilangt. (Gildir frá 01.01.2008).   

 
11. Svarbréf frá DÍF – vinna að tegundarprófíl skapgerðarmats   A-2274/A-2274a 

Stjórn Hundaræktarfélags fagnar frábæru framtaki ISIC.  Fram að þessu hefur félagið 
stutt deild íslenska fjáhundsins og ISIC en aðstæður í dag leyfa ekki stór fjárútlát.  
Stjórn HRFÍ óskar eftir að sjá kostnaðaráætlun og upplýsingar um hvað aðrir eru að 
greiða fyrir verkefnið.  

 
12. DÍF – árskýrsla og ársreikningur fyrir síðasta starfsár – senda á stjórnarmenn 

 
13. Bréf frá prófstjóra á veiðiprófi vorstehdeildar 17. – 19. apríl sl.  A-2275 

Samþykkt 
 

14. Skýrsla fulltrúa HRFÍ frá írsk setterprófi 1. – 3. maí sl.   A-2276 
Samþykkt 
 

15. Bréf frá Siðanefnd HRFÍ dags. 13. maí v. kærumáls Félagsmanns X 
Á dagskrá fundarins er bréf frá Siðanefnd dagsett 13. maí sl. en efni þess er bréf stjórnar 
HRFÍ til Siðanefndar frá 16. apríl 2009 v. kærumáls Félagsmanns X. 

Þar segir: 
,,Siðanefnd hefur á fundi sínum þann 12. maí 2009 fundað um bréf ykkar dagsett 16. apríl 
2009.  Siðanefnd sér ekki tilefni til að breyta fyrri tilmælum sínum til stjórnar að kæra 
Félagsmann X fái umfjöllun og úrskurð frá stjórn HRFÍ í samræmi við góða stjórnsýslu 
og hæfisreglur” 
Undir bréfið skrifar Þorsteinn Þorbergsson f.h. Siðanefndar 
 
Stjórnarmennirnir Björn Ólafsson og Valgerður Júlíusdóttir víkja af fundi á meðan 
aðrir stjórnarmeðlimir fjalla um þennan dagskrárlið. Jóna Th. Viðarsdóttir ritar í 
fundargerðarbók. 



Til að kynna málið í heild sinni fyrir nýjum stjórnarmanni var lagt fyrir svarbréf 
dagsett 16. apríl sl. frá stjórn HRFÍ (sjá neðar) við bréfi Siðanefndar sem tekið var fyrir 
á stjórnarfundi þann 15. apríl sl., en efni þess var kæra vegna umfjöllunar og úrskurðar 
stjórnar HRFÍ um bronspróf í hlýðni 1. maí 2008. Í bréfinu kemur fram að Siðanefnd 
telur að atburðarrás við umfjöllun og úrskurð stjórnar HRFÍ í kærumáli Félagsmanns 
X sé ekki í samræmi við góða stjórnsýslu og hæfisreglur. Aðilar málsins í stjórn hefðu 
átt að víkja af fundi á meðan væri fjallað og úrskurðað í málinu.  Siðanefnd beinir því 
til stjórnar HRFÍ af kærukostnaður Félagsmanns X vegna málsins verði endurgreiddur 
ásamt því að stjórn fjalli aftur um málið og úrskurði í því á ný.  
 
Stjórnarmenn fjölluðu um málið og neðangreind samþykkt er færð til bókar í 
fundargeðarbók: 
 
Prófdómari, prófstjóri og ritari hafa farið yfir öll atriði í bronsprófi í hlýðni sem haldið 
var 1. maí 2008 og staðfest við stjórn HRFÍ að á  prófinu hafi verið farið eftir reglum 
HRFÍ. Samkvæmt því verður niðurstaða í prófinu ekki gerð ógild hjá hundinum X í 
eigu Félagsmanns X.   Kærugjald verður ekki endurgreitt. 

 
Bréf stjórnar HRFÍ til Siðanefndar HRFÍ dagsett 16. apríl 2009, fylgiskjal A-2255a: 
 
,,Á stjórnarfundi Hundaræktarfélags Íslands þann 15.apríl sl. var fjallað um niðurstöðu 
siðanefndar í kærumáli Félagsmanns X og úrskurðar stjórnar HRFÍ um bronspróf í hlýðni 
1.maí 2008. 
Fram kemur í bréfinu að siðanefnd hafi kynnt sér kærur og þau gögn sem liggja til 
grundvallar málinu ásamt því að kanna eftir bestu getu framkvæmd prófsins þann 1. maí 
2008. 
Siðanefnd leitaði ekki eftir áliti stjórnar Hundaræktarfélagsins varðandi málið en í lögum 
HRFÍ í kafla IX. Siðanefnd og agareglur, segir í grein 27: ”Aðilar málsins mega tjá sjónarmið 
sín fyrir nefndinni og skal hún leita sátta en úrskurða ella.” 
 
Af ofangreindu telur stjórn HRFÍ að siðanefnd hafi ekki kynnt sér öll gögn sem liggja til 
grundvallar málinu og geti því ekki úrskurðað rétt í málinu. 
 
Siðanefnd telur að atburðarás við umfjöllun og úrskurð stjórnar HRFÍ í kærumáli 
Félagsmanns X sé ekki í samræmi við góða stjórnsýslu og hæfisreglur. 
 
Félagsmaður X féll á bronsprófi sem haldið var 1.maí 2008.  Dómari prófsins var Guðrún 
Hafberg, Valgerður Júlíusdóttir prófstjóri og ritari Björn Ólafsson.  Stjórn HRFÍ úrskurðaði 
aldrei í máli Félagsmanns X heldur var kæru hans vísað til dómara, prófstjóra og ritara 
prófsins.   
 
Framgangur máls Félagsmanns X var eftirfarandi: 
 
Félagsmaður X sendi rafrænan póst til Jónu Th. Viðarsdóttir 2. maí 2008 . Bréf hans var 
stílað á hana sem formann HRFÍ og Valgerði Júlíusdóttur prófstjóra prófsins.  Í bréfinu fór 
hann fram á að fá ógiltan dóm á hund sinn í prófinu 1. maí 2008.  Hann rekur einnig í bréfinu 
hvernig honum finnst gróflega á sér brotið.  Stjórn óskaði eftir skýrslu frá starfsmönnum 
prófsins og þar sem ekki var um að ræða kæru af hálfu Félagsmanns X var eftirfarandi bréf 
sent til hans þar sem vitnað er í Almennar reglur um bronspróf II. Hluti, í grein 12. 
Mótmæli: 
 
“Vilji þátttakandi mótmæla/kæra dóm, eða telji hann að brotið hafi verið á sér á einhvern 
hátt, verður stjórn HRFÍ að hafa borist skrifleg kæra innan þriggja sólarhringa frá 
keppnisdegi  ásamt kærugjaldi, sem er tvöfalt verð skráningargjalds. Það endurgreiðist 
aðeins ef kæran/mótmælin er tekin til greina.  
 



Ákvörðun dómara verður hvorki felld niður, breytt eða ógild, hafi keppnisreglur HRFÍ verið 
virtar.”  
 
Félagsmanni X var gefin þriggja sólarhringa frestur til að skila inn formlegri kæru vegna 
prófsins.  Hann greiddi kærugjaldið í banka þann 11. maí 2008.  Þar sem um var að ræða 
kærumál bronsprófs var málinu vísað til dómara prófsins, prófdómara og ritara.   
 
Svarbréf frá dómara, prófdómara og ritara, dagsett 1.júní 2008 barst rafrænt til stjórnar HRFÍ 
6. júní, sjá fylgiskjal í fundargerðarbók stjórnar nr. A-2107:  Í svarbréfinu kemur orðrétt fram: 
 
“Prófdómari, prófstjóri og ritari hafa farið yfir öll atriði í bronsprófi í hlýðni sem haldið var 
1. maí 2008.  Á prófinu var farið eftir reglum HRFÍ og því verður niðurstaða bronsprófs í 
hlýðni ekki gert ógilt hjá hundinum X, eigandi Félagsmaður X. 
 
Virðingarfyllst, 
 
Björn Ólafsson, ritari 
Guðrún Hafberg, dómari 
Valgerður Júlíusdóttir, prófdómari” 

 
 

Á stjórnarfundi Hundaræktarfélags Íslands þann 10. júní 2008 var ofangreint svarbréf lagt 
fram til upplýsinga.  Jóna Th. Viðarsdóttir sendi ofangreinda niðurstöðu (þ.e. niðurstöðu 
dómara, prófstjóra og ritara) til Félagsmanns X þann 2. júlí 2008, sjá fylgiskjal úr 
fundargerðarbók stjórnar HRFÍ nr. A-2107 en þar segir orðrétt: 
 
“Efni: Kæra vegna bronsprófs í hlýðni þann 1. maí sl. 
 
Á ofangreindu prófi var farið eftir reglum HRFÍ og því verður niðurstaða bronsprófs í hlýðni 
ekki gerð ógild hjá hundinum X. 
 
Með bestu kveðju, 
f.h. stjórnar Hundaræktarfélags Íslands 
Jóna Th. Viðarsdóttir 
Formaður” 

 
 
Félagsmaður X sætti sig ekki við niðurstöðu dómara, prófstjóra og ritara og sendi aftur rafrænan 
póst þann 5. nóvember til Jónu Th. Viðarsdóttur.  Bréfið var kynnt á stjórnarfundi þann 20. 
nóvember 2008.  Í bréfinu lýsir Félagsmaður X yfir óánægju sinni með ofangreint svarbréf og 
vísar í fundargerð stjórnar á netinu og spyr hvers vegna faðir hans hefði átt að fá sent svarbréf.  
Einnig spyr hann hvers vegna siðanefnd hafi ekki fjallað um kæruna.  Samþykkt var að senda 
Félagsmanni X aftur niðurstöðu dómara, prófdómara og ritara eins og ofan greinir.  Eftirfarandi 
svarbréf var sent til Félagsmanns X, dagsett 9.desember 2008, sjá fylgiskjöl nr. A-2168/A-2168a 
í fundargerðarbók stjórnar HRFÍ: 
 
“Stjórn HRFÍ fjallaði um kæru þína og vísaði henni til prófdómara, prófstjóra og ritara 
bronsmerkjaprófs þar sem eftirfarandi svar kom fram: 
„Prófdómari, prófstjóri og ritari hafa farið  yfir öll atriði i  bronsprófi í hlýðni sem haldið var 1. 
maí  2008. Á prófinu var farið eftir reglum HRFÍ og því verður niðurstaða bronsprófs í hlýðni 
ekki gert ógilt hjá hundinum X, eigandi Félagsmaður X.  
Dæmt var eftir reglum HRFÍ, sem þýddar voru og staðfærðar úr reglum NKK. Þessar reglur eru 
á vefsíðu HRFÍ. 
Varðandi aðra spurningu þína þá hefur orðið viðsnúningur á nafni í fundarritun og ert þú beðinn 
velvirðingar á því.  



Varðandi þriðju spurningu þá fjallaði stjórn Hundaræktarfélags Íslands ekki um kæruna heldur 
sendi hana áfram til dómara, prófdómara og ritara prófsins og er svar stjórnar HRFÍ byggt á 
svörum þeirra.  
Varðandi fjórðu spurningu þína þá vísum við í lög um starfsemi Siðanefndar HRFÍ. 
Stjórn HRFÍ og aðrir starfsmenn/trúnaðarmenn leggja ríka áherslu á það í allri starfsemi 
félagsins að farið sé eftir gildandi lögum og reglum hverju sinni.” 
 
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands beinir því til siðanefndar að málið verði aftur tekið til 
umfjöllunar og úrskurði miðað við ofangreindar upplýsingar.  Stjórn HRFÍ er ekki sammála 
Félagsmanni X að siðanefnd eigi að úrskurða í vinnuprófum félagsins.  Með endurgreiðslu 
kærugjalds er verið að líta framhjá framkvæmdaraðilum vinnuprófs og gefa til kynna að 
bronsprófið 1. maí 2008 hafi verið ógilt.” 
 
16. Samræmdir titlar        A-2277 

Fulltrúar frá FHD hafa gengið eftir því að fá breytt skammstöfun á íslenskum sýningameistara 
ISSCH til samræmis við t.d. samsvarandi tiltil í Svíþjóð SU(s)Ch 
Tillaga: 
ISCh Íslenskur meistari 
IS(s)Ch Íslenskur sýningameistari – tillaga að hafa í samræmi við aðra tiltla: ISShCh 
ISFtCh Íslenskur veiðimeistari 
 
Síðan þarf að huga að fleiri titlum og setja reglur um þá t.d.: 
ISAgCh Íslenskur hundafimimeistari 
ISTrCh Íslenskur sporameistari   
ISObCh Íslenskur hlýðnimeistari 
ISLcCh Íslenskur meistari í beituhlaupi 
 
Þegar niðurstaða liggur fyrir þarf að hafa titlana sýnilega á vefsíðu okkar með útskýringum. 
Einnig prenta á ættbækur. 

 
Samþykkt að breyta titlinum IS(s)Ch (ISSCH) í ISShCh til samræmis við aðra titla.  
Samþykkt að setja skýringar á titlum aftast á ættbókina.  Efstu titlarnir eru tilbúnir og 
spurning með íslenskan hundafimimeistara, athuga reglurnar sem voru samþykktar.  
Friðrik ætlar að gera tilboð í nýjar ættbækur.  Hann þarf upplýsingar um titlana og fá 
sent nýtt logo. 
 
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands hefur samþykkt neðangreinda breytingu og 
samræmingu á skammstöfun á titlum: 

 
ISCh Íslenskur meistari 
ISShCh Íslenskur sýningameistari 
ISFtCh Íslenskur veiðimeistari 
 
ISAgCh Íslenskur hundafimimeistari, hundur með ættbók 
ISAgMe Íslenskur hundafimimeistari, hundur án ættbókar 
ISJuCh Íslenskur hoppmeistari, hundur með ættbók 
ISJuMe Íslenskur hoppmeistari, hundur án ættbókar 
 
ISTrCh Íslenskur sporameistari   
ISObCh Íslenskur hlýðnimeistari 
ISLcCh Íslenskur meistari í beituhlaupi 

 
17. Beiðni frá Fuglahundadeild  

Formaður HRFÍ  hitti formann FHD, Ólaf E. Jóhannsson, ásamt Pétri Allan Guðmundssyni í 
byrjun maí. Sögðust þeir vera að fylgja eftir ályktun ársfundar FHD um að sækjast eftir 
heimild frá stjórn HRFÍ til að gefa félögum í sérdeildum tegunda í tegundahópi 7 kost á aðild 
að FDH með fullum félagsréttindum. Yrði sú aðild að vera samþykkt af stjórn FHD. 



 
Tillögur frá FHD: 
 
II. Stofun rætkunardeilda ( bætt við nýrri grein, gr.4. verður gr.5) 
4. Þegar hópdeild er starfandi ásamt sérdeild innan sama tegundahóps geta meðlimir sérdeilda 

öðlast kosningarétt og kjörgengi í hópdeild í stað sérdeildar, að fengnu samþykki stjórnar 
hópdeildar.  

 
III. Stjórn ræktunardeilda 
2. (rauðletruð viðbót í fjórðu setningu) 

Kosningarétt og kjörgengi á ársfundum deilda hafa þeir sem eru skráðir eigendur hunda 
eða hafa verið skráður eigendur hunda undanfarin 2 ár í viðkomandi deild, eru skráðir í 
deildina og skuldlausir við félagið þar ár sem ársfundur er haldinn. 

 
Samþykkt að leita álits lögfræðings hvort að þetta standist félagalög.  Samþykkt að leita 
til Lilju Dóru Halldórsdóttur. 
 

18. Afmælisteymi – undirbúningur fyrir afmælishátíð – Valgerður og Margrét hafa 
yfirumsjón yfir verkefninu. 

 
19. Evrópusýning í Dublin 30. maí – 1. júní. 

Um 4400 hundar voru skráðir á sýninguna, mun minna en menn höfðu gert ráð fyrir. Haldar 
voru auk þess sérsýningar á föstudeginum 29. maí.  The Kennel Club var einnig með sýningu 
á laugardeginum fyrir írsku þjóðarhundana.  Yfir 20 stiga hiti og sól var alla dagana.  Fulltrúi 
okkar í úrslitakeppni ungra sýnenda var Guðrún Dögg Sveinbjörnsdóttir. Auk þess tók 
Theodóra Róbertsdóttir þátt í keppni ungra sýnenda og komst alla leið í úrslit. Það var því 
gaman að sjá tvo fulltrúa frá Íslandi í lokakeppninni. Gekk þeim báðum mjög vel en náðu 
ekki sæti. 

 
20. Önnur mál 
 

 Tilkynning til HRFÍ vegna veiðiprófanefndar  A-2278 
 Þær breytingar hafa orðið í veiðiprófanefnd Vorstehdeildar að Jón Garðar Þórarinsson hefur dregið 
sig í hlé. Af þessum sökum mun Einar Páll Garðarsson sem er nýr formaður veiðiprófanefndar 
Vorstehdeildar taka sæti sem fulltrúi deildarinnar í veiðiprófanefnd HRFI fyrir fuglahunda. 
 Einar Páll er með síma 894 4047 og email: palli@lax.is 
 
 

 FCI – Fundargerð Europe Section 22.apríl 2009   A-2279 
 

 Byrjenda- og framhaldsræktunarnámskeið (anatomy and judging) 
verður haldið í Sólheimakoti 19. og  20. júní 2009. Leiðbeinandi er sem fyrr  Hans-Åke 
Sperne frá Svíþjóð. Stefanía Sigurðardóttir mun aðstoða Hans Åke. 
 
 Breytingartillaga á grundvallarreglum  
1. Almennt 
Félagsmönnum í Hundaræktarfélagi Íslands  ber að: 
1.5. Hvorki styðja né taka þátt í þjálfun, prófum eða keppnum sem byggja á ógnun eða 
átökum hunds og manns. Þessi regla gildir um starfsemi á Íslandi.  Í 
undantekningartilvikum viðurkennir HRFÍ próf og keppnir á vegum erlendra 
hundaræktarfélaga þar sem svokölluð varnarvinna er hluti. 
Samþykkt 
 
 Til athugunar 
Hundeigendur þurfa  að fara taka sig saman í andlitinu og hugsa um meira en bara eigið 
skinn.  Um daginn hringdi kona utan af landi í síðdegisþáttinn á Bylgjunni og ítrekaði að 
hundeigendur þyrftu að taka tillit til samborgara sinna sem ekki aðhylltust hundahald. Þar 



átti hún við að vera ekki með hunda lausa (gengu í þessu tilviki lausir og án eftirlits um 
bæinn) og þrífa upp eftir hunda sína. Þetta ætti að vera auðveldasti hlutur í heimi til að 
halda friðinn en ótrúlegt hve margir hundeigendur átta sig ekki á þessu. Við þurfum 
greinilega að gera átak í þessum málum t.d með góðri umfjöllun í Sámi og á vefsíðu. 
Fólk áttar sig ekki á því hvað þarf lítið til að missa það sem við höfum þó áorkað í 
hundahaldi okkar. 

 
 Björn leggur til að allir í stjórn komi með hugmyndir um vinnu í stjórn næsta 

árið. 
 
 Metskráning er á sumarsýningu félagsins eða 645 hundar skráðir og 30 ungir 

sýnendur. 
 

 
21. Næsti fundur stjórnar miðvikudagur 14. júlí 2009 kl. 16:15 

 
 

Valgerður Júlíusdóttir, ritaði 


