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FCI EUROPE SECTION KIEV 2017 
SKÝRSLA UM EFNI FUNDARINS 

 

FERÐIN 

Herdís Hallmarsdóttur formaður og Guðný Rut Isaksen verkefnastjóri sóttu fundinn.  Fundurinn var haldinn 

mánudaginn 27. ágúst á Alfavito hótelinu.   

FCI EUROPE SECTION  

Fundurinn hófst kl. 9.30 og stóð fram eftir degi.  

Í upphafi fundar var nafnakall.  Þá var lögmæti fundarins kannað og fundargerð síðasta fundar samþykkt.   

Upplýst var um ráðstefnu fyrir dómara undir yfirskriftinni ,, It´s all about „balance“ sem haldin var fyrr í vikunni í 

Kiev en undirbúningur hennar hefur staðið lengi. 180 dómarar víðsvegar að mættu til fundar en tilgangurinn er 

að hefja alheims samráð dómara og deila reynslu og þekkingu milli landa.  Evrópuhluti FCI styrkti ráðstefnuna um 

10.000 Evrur og var hún haldin án kostnaðar fyrir dómara.  Mjög góður rómur var gerður að ráðstefnunni enda 

var hún vel sótt.  

Í framhaldinu ávarpaði Jorgen Hindse forseti Evrópusvæðis FCI (e. Europe section) fundinn og flutti ársskýrslu 

stjórnar.   

Upplýst var um starf vinnuhóps sem stofnaður var í september 2015 til að setja fram tillögur að 

lagabreytingatillögum sem ættu að gera samtökin meira gegnsæ og endurskoða svæðaskiptingu samtakanna. 

Tillögur þessar voru lagðar fram á fundinum og farið yfir tillögur starfshópsins en hugmyndin var  að leggja fram 

tillögur sem gætu verið afgreiddar á aðalfundi FCI í Leipzig 2017 yrði sátt um þær tillögur.   

Þá voru lagðir fram og samþykktir reikningar Europe Section. Í beinu framhaldi og venju samkvæmt var í 

framhaldinu valin kjörstjórn. Tilnefndir voru og samþykktir samhljóða: Peter Friederich frá Þýskalandi,  Vilja 

Kuniece frá Lettlandi og  Fabrizio Cavelliari frá Ítalíu. 

Engin laus sæti voru í allsherjarnefndarinnar en kjörtímabil þessara aðila er fjögur ár og því var ekki um kosningar 
að ræða.  

Þá var Rony Doedijins frá Hollandi kosinn endurskoðandi samtakanna til eins árs. 

Að þessu sinni var kosið um Evrópusýninguna 2021.  Það voru Danmörk, Rússland og Ungverjaland sem sóttust 
eftir kjöri.  Löndin þrjú fluttu stuttar kynningar á hugmyndum sínum um fyrirhugaðar sýningar, fyrirkomulag 
þeirra og staðsetningu. Kosningar fóru svo að Ungverjaland hlaut 28 atkvæði, Danmörk 8 atkvæði og Rússland 1 
atkvæði.  Evrópusýningin 2021 verður því í Búdapest.   

Allsherjarnefnd lagði til að engin árgjöld yrðu innheimt en eiginfjárstaðan er góð.  Evrópusvæðið á 130 þúsund 
evrur. Sjá fylgiskjal nr. 2. Rekstrarárið er lok apríl til byrjun maí ár hvert.   

Eins og síðasta ár var enginn tillaga gerð um eingreiðslu aðila (e.  Fixing of one-off payments) né lagðar fram 
tillögur að breytingum á lögum Evrópufélagsins (e. articles of association).  

Næst voru teknar fyrir tillögur vinnuhóps varðandi lagabreytingartillögur undir liðnum önnur mál.  
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Vinnuhópur sem stofnaður var í september 2015 skilaði af sér lagabreytingatillögum sem fólu í sér ýmsar úrbætur 

auk nýrrar svæðaskiptingar.  Tillögurnar höfðu verið sendar fulltrúum landanna áður en þær voru kynntar og 

skýrðar á fundinum auk þess löndin skiptust á skoðunum um þær. 

Í fyrsta lagi var fjallað um tillögur að skiptingu Evrópusvæðisins í þrjú svæði og annarra breytinga á 

svæðaskiptingu.  Í óformlegri könnun/kosningu voru þátttakendur beðnir um að svara því hvort þeir væru 

fylgjandi eða mótfallnir skiptingunni en jafnframt var óákveðnum boðið uppá að svara því til að þeir vldu ræða 

hana frekar.  Niðurstaða kosninganna var sú að ekki þóttu efni til að ræða þetta frekar þar sem tillagan yrði 

augljóslega felld og því verður unnið að því að taka þennan hluta úr tillögunum sem sendar verða fyrir 

aðalfundinn.   

Í öðru lagi fólu tillögurnar í sér margvíslegar endurbætur á núverandi regluverki samtakanna og þá þannig að þær 

fullnægðu áskilnaði belgískra laga, enda samtökin skráð þar í landi.  Eins er regluverkið uppfært og nútímavætt 

og aðlagað að starfseminni eins og hún er í dag.  

Í þriðja lagi er lögð aukin áhersla á hlutverk samtakanna í tillögunum um að styðja við hundamenningu og velferð 

hunda með áherslu á eftirtalin fimm grundvallarréttindi hundsins: 

1. Rétt á vernd gegn hungri, þorsta og vannæringu 

2. Rétt á skjóli frá hita og kulda 

3. Rétt á vernd gegn hræðslu 

4. Rétt á skjóli frá meiðslum og veikindum 

5. Rétt á hreyfingu í viðeigandi aðstæðum. 

Fulltrúar ítalska klúbbsins gerðu þá athugasemd að þeim þætti að í ákvæði laganna (e. Statutes) ætti að koma 

fram að FCI væru samtök ræktendafélaga og að meginmarkmiðið hlyti líka að auki að vera ræktun hreinræktaðra 

hunda.  Þetta verður frekar rætt og tillögur settar fram í Leipzig. 

Í fjórða lagi er lagt til ný fastanefnd sem mun vera sjálfstæð og óháð stjórn FCI, það er Gerðardóms og aganefnd 

(e. Disciplinary and Arbitration Commission).  Um er að ræða nýja nefnd, sem aðilar geta beint kvörtun til og 

hefur heimild að beita viðurlögum.  Um er að ræða nýmæli og er aukin þörf fyrir að hafa slíka nefnd starfandi.  

Munu aðilar þurfa að greiða kærugjald sem nemur 3000 evrum og þarf kvörtun að berast innan árs frá því að 

atvik þau er um ræðir áttu sér stað.  Jafnframt eru settar fram málsmeðferðarreglur og hvaða viðurlögum beita 

má.  Þannig er í sem skemmstu máli gert ráð fyrir að kærandi komi kvörtun/kæru á framfæri ásamt kærugjaldi 

við framkvæmdastjóra.  Stjórn skal reyna að ná sáttum á sanngjarnan og viðunandi hátt.  Ef það er ekki hægt þá 

skal stjórn rannsaka málið og skila skriflegri skýrslu til Gerðardóms og aganefndar samtakanna sem mun taka 

ákvörðun um hæfileg viðurlög. Ekki er við það miðað að kæra megi slíka ákvörðun og telst hún endanleg. Stjórn 

er svo ætlað að framfylgja ákvörðuninni.  

Í tillögunum er sett fram ákvæði um notkun vörumerkis FCI til að forðast misnotkun samtaka utan FCI á merki 

samtakanna. 

Í fimmta lagi eru settar fram skýrar reglur um skilyrði sem uppfylla þarf til að sækja um fulla aðilda að 

samtökunum. Til að sækja um fulla aðild þarf að uppfylla öll eftirtalin skilyrði: 

1. Aðeins eitt hundaræktarfélag í hverju landi getur orðið aðili. 

2. Hundaræktarfélagið þarf að skrá að lágmarki 3.000 hunda og að lágmarki 15% af viðurkenndum 

hundakynjum þrjú ár eftir að sótt er um aðild. 

3. Vera löglega skráð sem samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni (not-for-profit organization) í 

heimalandinu. 

4. Viðurkenning allra hundakynja sem FCI viðurkennir. 

5. Virk þátttaka í markmiðum samtakanna. 
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Hrfí hefði ekki getað fullnægt áskilnaði 2. töluliðar hér að framan enda eru um 1300 skráningar á ári hverju hjá 

félaginu.  Upphaflega voru tillögurnar miðaðar við að annað tveggja þyrfti að uppfylla en þurfa umsækjendur að 

fullnægja hvoru tveggja. 

Í þessu samhengi er rétt að geta þess að í tillögunum er líka nýtt ákvæði þar sem fjallað er um endalok aðildar 

eða samstarfs.  Aðilar geta sagt sig úr samtökunum hvenær sem er með tilkynningu þess efnis.  Þá getur stjórn 

(e. General Committee) lagt til úrsögn við aðalfund að eftirtöldum skilyrðum fullnægðum: 

1. Ef aðili fullnægir ekki lengur kröfum um fulla aðild sem gerðar eru í 8 og 9 gr laganna. 

2. Ef aðili gerist ítrekað brotlegur við lög og regluverk samtakanna. 

3. Ef aðili gerist sekur um alvarlegt brot á lögum eða regluverki félagsins.  

4. Ef aðili gerist sekur um hegðun sem vinnur gegn markmiðum samtakanna. 

5. Ef aðili borgar ekki gjöld FCI eða kemur með ásættanlega áætlun um að greiða skuld sína í lengri 

tíma en sex mánuði.  

Slíkum aðila er tryggður andmælaréttur og þarf aukin meirihluta til að segja aðila úr samtökunum.  Stjórn getur 

hins vegar tímabundið bannað aðila þátttöku í starfi samtakanna. 

Í regluverkinu er líka kveðið skýrar á um skyldur aðildarfélaga sem fela m.a. í sér skyldu að: 

1. Gæta hagsmuna samtakanna í einu og öllu. 

2. Leggja rækt við hundamenningu og velferð hunda eftir bestu getu og vitund. 

3. Útiloka manneskju sem ræktar eða selur hunda í efnahagslegum tilgangi einvörðungis eða og brýtur 

gegn grundvallarreglum um ræktun  

4. Að vanvirða ekki samtökin á grófan og opinberan hátt. 

5. Aðilar þurfa að skipuleggja að lágmarki 2 alþjóðlegar CACIB sýningar árlega vegna fyrstu 10þ skráninga 

á ári og að auki eina til viðbótar fyrir hverjar 10þ árlegar skráningar.   

6. Að skila inn tölfræðilegum upplýsingum eins og óskað er eftir. 

Þá er kveðið á um rétt aðildarfélaga en aðild veitir fullan rétt til aðgngs og aðildar að meðtöldum rétti til að mæta 

og kjósa á aðalfundi samtakanna sem og að tilnefna frambjóðendur til stjórnar sem og fulltrúa í öðru starfi 

samtakanna.  Að sækja um viðurkenningu á hundakyni.  Setja fram tillögur m.a. lagabreytingatillögur.  Sækja um 

WDS eða svæðasýningu eins og EDS.  Notast við upplýsingar samtakanna eða nýta sér upplýsingar sem þar fást 

eða samtökin sem vettvang til að koma á framfæri skilaboðum til annarra aðildarfélaga.  Nota merki FCI.   

Á sama hátt eru skýr ákvæði sett um skilyrði til að vera samstarfsaðili (Associate Member) og kveðið á um skyldur 

þeirra.   

Hér hefur verið gerð grein fyrir helstu atriðunum en tillögurnar eru ítarlegar og nokkuð umfangsmiklar.  Á 

fundinum komu fram nokkrar ábendingar fundarmanna og er ljóst að framundan er langur fundur í Leipzig þar 

sem kosið verður um allar lagabreytingatillögurnar.  Voru fundarmenn hvattir til að koma á framfæri skriflegum 

athugasemdum í tíma svo hægt sé að undirbúa aðalfundinn.   

 

Kiev ágúst 2017. 


