
Dagskrá stjórnarfundar nr. 11 

10. apríl 2013 kl. 16:00 á skrifstofu HRFI. 

 

Mættir:  Jóna Th. Viðarsdóttir, Anna María Flygenring, Björn Ólafsson, Delia Kristín Howser, Ólafur E. 
Jóhannsson, Guðmundur A Guðmundsson og Auður Sif Sigurgeirsdóttir. 
 
Fríður Esther Pétursdóttir, framkvæmdastjóri ritar. 

 

1. Rekstraráætlun. 
Frestað til næsta fundar –verður haft tilbúið til kynningar á fulltrúaráðsfundi í maí. 
 

2. Grundvallarreglur HRFÍ 
Framkvæmdastjóra falið að fá lögfræðiálit á lið 1.3, þegar að reglurnar eru tilbúnar leggja þær 
fyrir aðalfund félagsins. 
 

3. Endurskoðaðarveiðiprófsreglur fyrir tegundahóp 7 
Umsagnir hafa ekki borist frá deildum. Umsögn frá dómararáði barst of seint fyrir fundinn og 
málinu því frestað til næsta fundar. 
 

4. Reglur um Dómararáð fyrir tegundahóp 7. 
Umsagnir hafa borist frá : 

Írsk setterdeild þann 20. janúar 2013. 

Vorstehdeild þann 30. janúar 2013. 

Fuglahundadeild þann 31. janúar 2013. 
Umsögn barst of seint frá dómararáði fyrir fundinn og málinu því frestað til næsta fundar. 
 

5. Umsögn laganefndar HRFÍ 
Kostnaðargreining skrifstofu samþykkt fyrir árið en til endurskoðunar í byrjun hver árs. Bæta 
þarf inn og/eða endurskoða kostnað við prentun veiðiprófsblaða. 
 

6. Ársfundir ræktunardeilda og annarra deilda  HRFÍ. 
Samkvæmt lögum HRFÍ skulu ræktunardeildir halda ársfund í mars. 
  
Deild/félag fundur árskýrsla/rekstrarreikningur 

Chihuadeild 4. mars skilað – vantar rekstrarreikning 

Schnauzerdeild 12. mars vantar 

Schäferdeild 14.mars skilað 

Siberian Huskydeild 1. mars skilað – vantar rekstrarreikning 

Retrieverdeild 23. mars skilað 

Papillon- og phalénedeild 21. mars skilað 

Mjóhundadeild  25. mars vantar 

Shih Tzu deild 27. mars skilað 

Yorkshire terrier deild 28. mars vantar 

Vinnuhundadeild 10. febrúar skilað 

Svæðafélag Norðurlands 12. mars skilað 

Unglingadeild 13. mars vantar 

Íþróttadeild 26. mars vantar 

DÍF 3. apríl vantar 

Fuglahundadeild 3. apríl vantar 

St. Bernharðsdeild 30.mars skilað 

Cavalierdeild 27.mars skilað 

Tíbet spanieldeild 9. Apríl vantar 

Spitzhundadeild  vantar 

 
 



 
Neðangreindar deildir hafa ekki haldið ársfund: 

Amerísk cocker spanieldeild 28.apríl 

Boxerdeild 21.apríl 

Ensk cocker spanieldeild 

Fjár- og hjarðhundadeild 18.apríl 

Grefil- og sporhundadeild 11.apríl 

Írsk setterdeild 

PMF deild 

Spanieldeild 

Smáhundadeild 18. apríl 

Terrierdeild 

Vorstehdeild 11.apríl 

 
Athuga að breyta upplýsingum/netföngum við kosningu nýrra stjórnarmanna í deildum. 
 

7. Tilnefning tveggja  fulltrúa í starfshóp vegna vinnu við ný lög um velferð dýra. 
Hundaræktarfélaginu barst póstur frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu um að 
Hundaræktarfélagið tilnefni tvo aðila (karl og konu) til að vinna í starfshóp fyrir nýjum lögum 
um velferð dýra.  
 
Stjórn tilnefnir Herdísi Hallmarsdóttir og Guðmund A. Guðmundsson. 
 

8. Erindi frá Vinnuhundadeild og fleirum. 
Bréf barst frá Vinnuhundadeild 9. apríl sl. í tengslum við breytingar á vinnuprófareglum HRFÍ til 
samræmis við vinnuprófareglur NKK. Stjórn barst jafnframt innlegg í umfjöllunina frá Þórhildi 
Bjartmarz og undirskriftalisti frá 29 aðilum innan vinnuhundadeildar, þar sem er skorað á stjórn 
að samþykkja þessar breytingar á hlýðniprófsreglum. 
 
Stjórn er full vilja til að leysa þetta mál. Það þarf tvennt til að stjórn sjái sér fært að 
samþykkja þessar breytingar, í fyrsta lagi þarf að kalla til dómara til að lesa reglunar yfir 
og gefa umsögn og helst þá dómara sem eru að fara að dæma í þessum prófum í ár. Í  öðru 
lagi þarf fá aðila, sem er vel að sér í íslensku til að prófarkalesa reglurnar í heild. 
 

9. Erindi frá Mariu Björg Tamimi – tölvupóstur 4. apríl sl.  Fskj.A-2543 
 
Stjórn felur framkvæmdastjóra að senda fyrirspurn til FCI vegna túlkunar/þýðingar á 
grein í sýningareglum er varða málið og skoða málið í framhaldi af því. 
 

10. Erindi frá íþróttadeild 
Erindið barst of seint fyrir fundinn og verður tekið fyrir á næsta fundi. 
 

11. Önnur mál 
 
Fundi slitið kl. 17.30 . 
 
Sign: Jóna Th. Viðarsdóttir, Anna María Flygenring, Björn Ólafsson, Delia Kristín Howser, Ólafur E. 
Jóhannsson, Guðmundur A Guðmundsson og Auður Sif Sigurgeirsdóttir 


