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Aðalfundur Hundaræktarfélags Íslands verður haldinn fimmtudaginn 26. maí 2016  
og hefst kl. 20.00.

Stjórn HRFÍ boðar til aðalfundar í félaginu sem haldinn verður í veislusal reiðhallar hestamannafélagsins 
Spretts, Hestheimum 14-16, Kópavogi, fimmtudaginn 26. maí n.k. og hefst kl. 20:00.

Kosningarétt og kjörgengi á fundinum hafa þeir sem borgað hafa félagsgjald sitt fyrir 2016, að lágmarki 
fimm virkum dögum fyrir fundinn. Greiðsluseðlar vegna félagsgjalds 2016 voru sendir til félagsmanna í 
byrjun janúar. Þá er hægt að hafa samband við skrifstofu til að ganga frá greiðslu.

Á fundinum ganga úr stjórn Sóley Halla Möller, Guðmundur A. Guðmundsson meðstjórnendur og 
Ragnhildur Gísladóttir, varamaður. Í framboði í stjórnarkjöri eru Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Guðbjörg 
Guðmundsdóttir og Þorsteinn Thorsteinsson. Þau bjóða sig fram aðallega í aðalstjórn en til vara í 
varastjórn. 

Endurskoðaðir reikningar munu liggja frammi á skrifstofu félagsins 5 dögum fyrir aðalfund og jafnframt 
sendir öllum félagsmönnum á tölvupóstlista.

Erindi sem fundarmenn vilja bera undir fundinn undir liðnum önnur mál skulu vera skrifleg og hafa 
borist stjórn HRFÍ fimm dögum fyrir aðalfund. Slíkar tillögur um önnur mál liggja frammi á skrifstofu og 
á heimasíðu félagsins næsta virka dag eftir að þær berast. 

Stjórn Hundaræktarfélags Íslands

AðAlFunduR HRFÍ

Hestheimum 14-16, Kópavogi, kl. 20:00

26. MAÍ 2016

Dagskrá:
1. Skipan fundarstjóra, fundarritara og lögmæti fundarins kannað

2. Skýrsla stjórnar HRFÍ

3. Ársreikningar félagsins ásamt skýrslum löggilts endurskoðanda og félagskjörinna 
skoðunarmanna fyrir síðastliðið ár, lagðir fram til staðfestingar

4. Skýrsla um starfsemi siðanefndar

5. Starfs- og fjárhagsáætlun stjórnar samþykkt fyrir næsta starfstímabil

6. lagabreytingar

7. Kosning stjórnarmanna 

8. Kosning tveggja félagskjörinna skoðunarmanna og tveggja til vara 

9. Kosning siðanefndar 

10. Önnur mál



Kæru félagsmenn

Aðalfundur félagsins er fyrirhugaður 26 maí nk. 

Í lögum HRFÍ er gert ráð fyrir að boðað sé til aðalfundar 

félagsins bréflega með tíu daga fyrirvara. Slík boðun er 

félaginu afar kostnaðarsöm og því er ráðgert í lögunum að 

nægilegt sé að birta fundarboð í félagsblaðinu okkar, Sámi. Stjórn félagsins gefur út 

rafræna útgáfu af Sámi helgaða aðalfundinum.

Í blaðinu er að finna umfjöllun um þá frambjóðendur sem eru tilbúnir að starfa í 

stjórn félagsins. Þetta ár kveðjum við Guðmund A. Guðmundsson sem setið hefur 

í stjórn félagsins í sex ár og Sóleyju Höllu Möller og Ragnhildi Gísladóttur sem 

setið hafa í stjórn síðustu tvö ár.  Ég vil nota tækifærið og þakka þeim samstarfið 

á þessum vettvangi og hlakka til þess að vinna með þeim á öðrum vettvangi innan 

félagsins okkar.

Auk kynningar á frambjóðendum til stjórnar HRFÍ má finna þær lagabreytingatillögur 

sem teknar verða fyrir á fundinum.  Þessar tillögur voru unnar af laganefnd félagsins 

að beiðni stjórnar og þakkar stjórn nefndinni gott starf og faglegar tillögur. Stjórn 

leitaði auk þess umsagnar hjá siðanefnd félagsins um þá þætti sem snúa að starfi 

nefndarinnar en siðanefnd samþykkti tillögurnar og sá ekki ástæðu til að gera 

athugasemdir. Þá kynnti stjórn tillögur þessar á fulltrúaráðsfundi félagsins. 

Vonandi sjá sem flestir sér fært að mæta á aðalfund félagsins að þessu sinni. 

Herdís Hallmarsdóttir, formaður HRFÍ.
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Kæru félagar HRFÍ.  
Auður Sif Sigurgeirsdóttir 
heiti ég og er 33 ára forfallin 
hundaáhugamanneskja. Ég býð mig 
fram til stjórnarsetu í aðalstjórn HRFÍ 
en sem varamaður til vara. 

Ég er svo heppin að hafa átt hund 
nánast alla mína ævi en þegar ég 

var 5 ára fékk fjölskyldan sinn fyrsta 
hund. Það var labrador retriever-
tíkin, hún Sara Klara. Það var ást við 
fyrstu sýn og áður en við vissum af 
var fjölskyldan öll komin á bólakaf 
„í hundana“! Ég ólst upp með 
labrador retriever og tíbet spaniel 
sem foreldrar mínir hafa ræktað 
í meira en 20 ár. Í dag eigum við 

sambýlismaður minn fjóra hunda, 
tvo schäfer-rakka og tvær tíkur af 
tegundinni afghan hound. 

Ég hef alltaf haft gríðarlegan áhuga 
á öllu sem við kemur hundum. Sem 
dæmi má nefna hundaræktun, vinnu 
með hundum, atferli og byggingu 
hunda. Ég og vinkonur mínar 

Auður Sif Sigurgeirsdóttir
-í framboði til stjórnar, til vara í varastjórn
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stofnuðum unglingadeild HRFÍ 
þegar við vorum 16 ára gamlar. 
deildin er nú þekkt undir nafninu 
ungmennadeild og er ég stolt af 
því starfi sem unnið hefur verið 
í deildinni enda er unga fólkið 
framtíð félagsins og mikilvægt 
að leggja rækt við og styðja 
það í sportinu. Ég var formaður 
deildarinnar í mörg ár og sit nú í 
stjórn hennar.  

Ég er stoltur og dyggur félags-
maður í Hundaræktarfélagi 
Íslands. Þetta er félagið mitt, sem 
ég legg upp úr að leggja rækt við 
og styðja og mér þykir afskaplega 
vænt um það og félagsskapinn. 
Ég hef frá unga aldri starfað fyrir 
félagið á ýmsan hátt og finnst 
fátt skemmtilegra en að vinna á 
glæsilegum sýningum félagsins 
sem ritari eða hringstjóri. Ég er 
sýningadómaraefni hjá félaginu 
og markmið mitt er að klára það 
nám á þessu ári ef allt gengur að 
óskum. 

Ég sat í stjórn félagsins í fjögur 
ár sem var mjög lærdómsríkt. 
Ástæða þess að ég gef kost á 
mér til starfa í stjórn félagsins 
núna er að ég trúi því að nú sé 
góður tími til þess að láta að mér 
kveða og vinna að góðum málum 
í þágu félagsins. Félagsandinn er 
góður og ég full tilhlökkunar til 
að vinna gott starf ef félagsmenn 
treysta mér til þess. Að mínu 
mati þarf manneskja, sem býður 
sig fram í stjórn HRFÍ, að vera 
víðsýn, heiðarleg, með góða 
samskiptahæfni og síðast en 
ekki síst, vilja vinna fyrir alla 
félagsmenn innan alls þess sem 
félagið stendur fyrir. Félagið 
hefur upp á svo margt að bjóða 
og mikilvægt er að hlúa að öllum 
þáttum starfsins.   

Félagið er „félag allra 
hundeigenda“ og ber að hafa það 
ávallt í huga. Allir hundaeigendur 
eiga að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi innan þess. Þess 
vegna tel ég mikilvægt að 
félagið taki vel á móti nýliðum 
og að hundaeigendur vilji vera 
þátttakendur í félagsstarfinu. Við 
megum ekki gleyma því að við, 
félagsmenn, erum félagið og þess 
vegna verða allir að vinna saman 
að þessu markmiði svo félagið nái 
að vaxa og dafna í takt við aukna 
hundaeign landsmanna.

Í lögum HRFÍ kemur fram 
aðalmarkmið félagsins séu að 
beita sér fyrir hreinræktun hunda, 
varðveita, hreinrækta og kynbæta 
íslenska fjárhundinn, stuðla 
að réttri meðferð og aðbúnaði 
hunda og síðast en ekki síst, 
stuðla að góðum samskiptum 
milli hundaeigenda, yfirvalda og 
almennings. 

Að mínu mati gengur okkur 
almennt vel að vinna að þessum 
markmiðum en við getum alltaf 
gert betur. Hundamenningu er því 
miður ábótavant á Íslandi og mig 
langar að leggja mitt af mörkum til 
að gera hana betri. Framtíðarsýn 
mín er sú að Íslendingar geti 
sinnt daglegum erindum með 
hundunum sínum óáreittir, hvort 
sem það þýðir að geta ferðast 
með almenningsvögnum eða séu 
velkomnir í hinar ýmsu byggingar 
þar sem þeir eru enn bannaðir. 
Erlendis þykir ekkert sjálfsagðara 
en að hundur fylgi eiganda sínum 
þar sem hann þarf að fara og 
hvers vegna ætti það að vera 
öðruvísi hér á landi? Ég held að 
í dag sé viðmótið jákvæðara og 
þess vegna góður jarðvegur til 
þess að vinna að þessum málum í 
samstarfi við yfirvöld. Ég geri mér 
grein fyrir að í því felst að skrifa 
erindi til stjórnvalda og óska eftir 

fundum og þar vonast ég til að 
ritstörf mín geti komið að gagni. 
Það er mín von að innan nokkurra 
ára verði hundar leyfðir nánast alls 
staðar, líkt og tíðkast erlendis, og 
að hundaeigendur geti lifað í sátt 
og samlyndi við aðra borgara og 
landsmenn.   

Þá vona ég að í framtíðinni 
eignist félagið eigið húsnæði, 
með aðstöðu til ýmissa viðburða 
og æfinga með besta vininum. 
Jákvæðara viðmót yfirvalda og 
sveitarfélaga skapa hér tækifæri 
sem okkur ber að nýta – ég veit að 
það starf er hafið en get vel séð 
krafta mína nýtast þar.

Þau eru ærin störfin sem 
stjórn þarf að takast á við 
næstu misserin og nú höfum 
við félagsmenn beðið eftir að 
geta tekið í gagnið gagnagrunn 
hreinræktaðra hunda. Það er 
gríðarlega mikilvægt fyrir allt 
ræktunarstarf og þar af leiðandi er 
brýnt að félagið komi á fót slíkum 
gagnagrunni sem allra fyrst. Eins 
væri gaman og gagnlegt fyrir 
okkur ræktendur ef félagið stæði 
fyrir meiri fræðslu og menntun 
um allt er við kemur ræktun, 
allt frá fræðslu um pörun og 
genafræði til hegðunar hvolpanna 
í hvolpakassanum. 

Í almennu félagi sem okkar þá 
eru alltaf ærin störf og ég hef 
stiklað á því helsta sem ég myndi 
vilja leggja áherslu á. Þegar á 
hólminn er komið er samt alltaf 
mikilvægastur viljinn að leggja 
af mörkum til félagsins. Ef þið, 
félagsmenn, treystið mér er ég 
reiðubúin að vinna með ykkur að 
því að gera félagið okkar öflugra 
og sterkara.
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Guðbjörg Guðmundsdóttir
-í framboði til stjórnar, til vara í varastjórn
Ég heiti Guðbjörg Guðmundsdóttir 
og er sérfræðingur í hjúkrun 
krabbameinssjúklinga og starfa á 
landspítalanum. 

Ég hef verið félagsmaður í HRFÍ 
frá 2004 þegar ég eignaðist fyrsta 
ættbókarfærða hundinn minn 
hann Ask sem er Golden Retriever. 
Áður átti ég óættbókarfærðan 
Golden Retriever í 12 ár. Árið 

2009 eignaðist ég svo minn fyrsta 
dvergschnauzer, Frosta en ég á 
fjóra hunda í dag og einn Bracco 
Italiano sem kemur til landsins í 
september. 

Ég hef tekið ötulan þátt í starfsemi 
deildanna sem ég tilheyri, þó 
mest innan Retrieverdeildar þar 
sem ég sat í stjórn þeirrar deildar 
í 6 ár, 3 sem ritari og 3 sem 

formaður.  Ég sit núna í stjórn 
Fuglahundadeildar. 

Ég hef sótt ýmis námskeið tengd 
hundum, bæði ræktunarnámskeið 
og ekki síður vinnutengd námskeið 
og má þar nefna hlýðninámskeið, 
hundafiminámskeið, 
sporanámskeið, retrievernámskeið 
sem og sleðahundanámskeið.  
Þá hef ég sótt fjöldan allan af 
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fyrirlestrum um atferli hunda og 
hef starfað í skapgerðarmatshóp 
HRFÍ frá 2007 og er þar prófstjóri. 
Ég hef tekið þátt í hlýðni – og 
sporaprófum og leitt hunda í 
fuglahundaprófum. 

Ég hef starfað mikið fyrir 
félagið, bæði á sýningum sem 
ritari og hringstjóri og hinum 
ýmsu vinnuprófum, verið ritari 
á hundafimikeppnum, ritari 
og prófstjóri í hlýðniprófum, 
prófstjóri í sporaprófum 
og starfsmaður í prófum 
Retrieverdeildarinnar. Ég 
er í sýninganefnd, göngu- 
og skemmtinefnd og 
heimasíðunefnd Retrieverdeildar 
og í undirbúningsteymi 
Schnauzerdeildar fyrir 
deildarsýningar.  Þá er ég í 
tveimum nefndum vegna 
stefnumótunarvinnu félagsins og í 
ritstjórn Sáms. 

Ég er gjaldkeri Sólheima-
kotsnefndar, sem er nefnd sem 
samanstendur af fólki sem 
hefur áhuga á því að endurbæta 
Sólheimakot og gera það vistlegra 
fyrir félagsmenn. Fyrir þá sem 
ekki þekkja til þá er Sólheimakot 
einskonar félagsheimili 
Hundaræktarfélags Íslands, 
þar geta allar deildir fengið að 
halda hina ýmsu viðburði í mjög 

hundvænu umhverfi. Síðastliðið 
ár höfum við staðið fyrir ýmsum 
úrbótum með hjálp góðra félaga 
og við vonumst til að sem flestir 
leggi hönd á plóg næsta sumar 
þegar klárað verður að taka kotið 
í gegn að utan. nefndin hefur 
séð um að afla styrkja fyrir öllum 
endurbótum við kotið, þannig að 
ekki er gengið á sjóði félagsins við 
endurbæturnar.  

Ég fékk sýningabakteríuna 2005 
þegar ég sýndi Ask í fyrsta sinn 
og hef tekið þátt í nær öllum 
sýningum á vegum félagsins 
síðan, bæði sem sýnandi og 
starfsmaður. undanfarin ár hef 
ég ferðast erlendis til að fylgjast 
með sýningum þar og notið þess 
að horfa á hinu ýmsu tegundir í 
hring. Ég hef tekið þátt í störfum 
Vina Vigdísar, sem er verkefni 
þar sem hundar eru notaðir til 
æfa börn í lestri og bæði Frosti 
(dvergschnauzer) og Virgill 
(Golden Retriever) hafa starfað 
þar sem lestrarhundar fyrir börn. 

Ástæða þess að ég býð fram 
starfskrafta mína til stjórnar HRFÍ 
er að ég vil leggja mitt af mörkum 
til að efla störf félagsins, gera 
það opnara og móttækilegra 
fyrir hugmyndum og tillögum 
félagsmanna.  Þá vil ég einnig 
leggja mitt af mörkum til að 

gera félagið sýnilegra og meira 
aðlaðandi fyrir almenning, sýna 
hvernig Hundaræktarfélag Íslands 
stuðlar að ræktun hunda sem eru 
líkamlega og andlega heilbrigðir. 
deildir félagins eru hornsteinar 
þess, þar er sérþekkingin um 
tegundir deildanna. Það þarf að 
efla og virkja deildir félagsins og 
nota þekkinguna þaðan til að stýra 
ákvörðunum um heilsufarskröfur 
og annað sem viðkemur tegund-
unum. 

Fulltrúaráðsfundur er að mínu 
mati vannýttur brunnur, þar 
koma saman fulltrúar allra 
deilda félagsins og þar ættu að 
vera teknar ákvarðanir um störf 
félagsins í stað þess að vera sá 
upplýsingafundur sem hann er í 
dag. 

Ég vil sjá aukna þátttöku og 
aðkomu félagsins að vinnu með 
hunda og sjá almenna þekkingu 
félagsmanna á hundum lyft á æðra 
plan. Mig langar að sjá félagið 
okkar virkt og lifandi þar sem 
félagsmenn koma saman og vinna 
af gleði fyrir félagið og þá langar 
mig að sjá félagið vaxa og dafna en 
til þess þarf að auka samkennd í 
félaginu.  

AðAlfundur HrfÍ
26. MAÍ 2016 

Kl. 20.00
HESTHEIMuM 14-16, KópAVoGI
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Ég gekk formlega í 
Hundaræktarfélag Íslands árið 
1997 en hafði þá átt hund í nokkur 
ár og sýndi hund í fyrsta skipti á 
hundasýningu árið 1991.

Ég er fæddur árið 1978, er 
lærður garðyrkjumaður og 
náttúrufræðikennari í grunnskóla 
og starfa sem garðyrkjubóndi á 
Flúðum í Hrunamannahreppi.  
Allur aukatími sem ég hef fer í 
hundana, í bókstaflegri merkingu, 
en ég á heima 8 hunda, 6 íslenska 
fjárhunda og 2 saluki. 

Ég rækta íslenska fjárhunda og 
stefni nú að mínu fyrsta saluki 
goti. Fyrsta gotið með mínu 
ræktunarnafni, Sunnusteins, kom í 
heiminn árið 1994 en ég eignaðist 
ræktunarnafnið þó ekki formlega 
fyrr en ég hafði aldur til og gekk þá 
í félagið á sama tíma. 

Ég hef áhuga á hundarækt í öllum 
skilningi þess hugtaks. Hundarnir 
mínir eru og verða ávallt fyrst og 
fremst ákkúrat það, hundarnir 
mínir. Þeir búa inni á heimilinu 
og þeirra stærsta hlutverk 

verður ávallt að vera „bara“ 
fjölskylduhundar. 

Ég tek virkan þátt í starfi deildar 
íslenska fjárhundsins (dÍF). Ég 
sat í stjórn deildarinnar í 7 ár, 
starfaði þar sem meðstjórnandi, 
ritari og formaður og var fulltrúi 
deildarinnar í 4 ár á fundum í 
alþjóða samstarfinu um íslenska 
fjárhundinn, Icelandic Sheepdog 
International Cooperation (ISIC). 
Síðastliðin 2 ár hef ég svo sitið í 
stjórn dÍF sem tengiliður stjórnar 
HRFÍ. Málefni íslenska fjárhundsins 

Þorsteinn Thorsteinson
-í framboði til stjórnar, til vara í varastjórn
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standa mér afskaplega nærri 
enda má líta á verndun og 
varðveislu þjóðarhundsins 
okkar sem kjarnann í starfi 
Hundaræktarfélags Íslands. 

Áhugi minn einskorðast ekki við 
þær tvær ólíku tegundir sem ég 
hef valið mér. Ég hef áhuga á öllu 
því sem viðkemur hundum og hef 
sótt ýmis námskeið og fyrirlestra 
sem HRFÍ hefur boðið upp á í 
gegnum árin. 

Í 3 ár vann ég með 
skapgerðarmats-hópi HRFÍ og 
fékk þar réttindi sem leikmaður 
(figurant). Þetta var gríðar-lega 
áhugaverður tími og ég lærði 
margt af þeirri vinnu um atferli og 
eðli hunda.

Sámur, blað HRFÍ, er mér hug-
leikið enda er það okkar helsta 
málgagn og er sent til allra félaga 
Hundaræktarfélagsins. Ég sat lengi 
í ritnefnd félagsins og kom þar 
aftur inn síðastliðið vor. Ég hef þýtt 
eða skrifað hinar ýmsu greinar um 
margvísleg málefni sem mér hefur 
þótt eiga erindi við félagsmenn. 

Ég hef lengi starfað á hunda-
sýningum félagsins, er með 
réttindi sem hringstjóri og gef kost 
á mér í vinnu í dómhring þegar 
ég er ekki að sýna mína eigin 
hunda. Án sjálfboðastarfs væru 
sýningarnar okkar ekki mögulegar 

og maður lærir alltaf eitthvað nýtt 
á hverri sýningu. 

Ég hef séð um og leiðbeint á 
námskeiðum fyrir nýja hringstjóra 
og ritara og undanfarin 2 ár hef ég 
auk þess starfað í sýningastjórn 
félagsins. Við getum verið stolt 
af sýningunum okkar, umgjörð 
og starfsfólkinu og sýningastjórn 
vinnur ávallt að því að gera góðar 
sýningar enn betri.

Fyrr á þessu ári öðlaðist ég 
réttindi sem sýningadómari á 
þjóðarhundinn okkar, íslenska 
fjárhundinn, og hlakka til að takast 
á við nýjar áskoranir í þessu nýju 
hlutverki. 

Félagið okkar hefur vaxið mikið 
á undanförnum árum og innan 
þess unnið gríðarmikið og gott 
starf. Mig dreymir um öflugan 
gagnagrunn aðgengilegan á 
netinu þar sem hægt verður að 
skoða öll úrslit vinnuprófa og 
hundasýninga sem og niðurstöður 
heilbrigðisprófa. Svona 
gagnagrunnur kemur fyrir HRFÍ, 
það er bara spurning hvenær. 

undistaða alls starfs innan HRFÍ 
er í deildum félagsins og því þarf 
að gera allt sem hægt er til að 
styðja við og efla deildirnar. Stjórn 
félagsins á ekki að gera allt heldur 
reyna að skapa umhverfi sem gerir 
starf deildanna auðveldara og 

líklegra til árangurs. Fulltrúaráð 
félagsins skipar þar stórt hlutverk 
sem mætti nýta betur.

Við félagsmenn í HRFÍ mættum 
stundum bæta samskipti okkar 
á milli og hugsa í auknum mæli 
út í ímynd félagsins út á við. Ef 
nýjir eða mögulegir félagsmenn 
verða helst varir við neikvæðni og 
leiðindi þá er það ekki hvetjandi 
til þátttöku í starfi félagsins eða 
deilda þess. Höfum í huga að það 
er hægt að segja sama hlutinn á 
marga vegu. Félagið okkar verður 
aldrei sterkara en við félagarnir og 
því megum við aldrei gleyma. 

Hundamenningin hér á landi er 
í stöðugri sókn en við mætum 
ennþá gamaldags viðhorfum 
til hunda og hundahalds. 
Viðhorfsbreytingar í samfélaginu 
taka tíma og við hundaeigendur 
verðum að vanda okkur, sýna 
ábyrgð og vinna saman að 
hagsmunamálum okkar.

Mér þykir vænt um 
Hundaræktarfélag Íslands og vil 
leggja mitt af mörkum til að gera 
gott félag enn betra. 

AðAlfundur HrfÍ
26. MAÍ 2016 

Kl. 20.00
HESTHEIMuM 14-16, KópAVoGI
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Breyting á 7.gr.laga félagsins varðandi boðun funda 
lagt er til að til aðalfundar verði boðað með auglýsingu í 
a.m.k. einu dagblaði og á heimasíðu félagsins.  
Þessi boðunarháttur yrði lágmarksskylda en auk þessa gæti 
stjórn nýtt sér aðra boðunarmáta sem líklegir væru til þess að 
ná til þorra félagsmanna. 

Til viðbótar þessu er orðalag lagagreinarinnar einfaldað og 
rætt um að annars vegar félagsfundi og hins vegar aðalfund, 
sem er sérstakur félagsfundur haldinn árlega með tiltekinni 
dagskrá. Skal boða til þessa fundar með sama hætti. 

Var: 
III. Félagsfundir 
7. Félagsfundir HRFÍ hafa æðsta vald í málefnum félagsins. 
Aðalfund skal halda í apríl eða maí ár hvert. Til hans skal 
boða bréflega með a.m.k. 10 daga fyrirvara. Fundarboð telst 
löglegt, sé það birt í félagsblaði. Í fundarboði skal tilgreina 
dagskrá fundarins. Aukafundi skal halda: a) Ef endurskoðendur 
kjörnir á aðalfundi fara fram á það. b) Ef meira en 1/10 hluti 
félagsmanna óska þess. c) Ef stjórn HRFÍ telur sérstaka ástæðu 
til þess. Krafa um aukafund skal vera skrifleg, stíluð á stjórn 
HRFÍ og í henni skal greina frá hvaða mál fundurinn á að fjalla 
um. Aukafund skal halda innan 15 daga frá því að krafa berst 
stjórn HRFÍ. Stjórn HRFÍ ákveður fundartíma og fundarstað. 
Fundarboð vegna aukafundar skal póstsenda í síðasta lagi viku 
fyrir fundinn. Í fundarboði skal tilgreina dagskrá fundarins og 
tilefni. 

Verður: 
III. Félagsfundir 
7. Félagsfundir HRFÍ hafa æðsta vald í málefnum félagsins. 
Aðalfund skal halda í apríl eða maí ár hvert. Til aðalfundar skal 
boða með auglýsingu í a.m.k. einu dagblaði og á heimasíðu 
félagsins með a.m.k. 10 daga fyrirvara. Í fundarboði skal 
tilgreina dagskrá fundarins. 

Félagsfundi skal halda: a) Ef endurskoðendur kjörnir 
á aðalfundi fara fram á það. b) Ef meira en 1/10 hluti 
félagsmanna óska þess. c) Ef stjórn HRFÍ telur sérstaka ástæðu 
til þess. 

Krafa um félagsfund skal vera skrifleg, stíluð á stjórn HRFÍ 
og í henni skal greina frá hvaða mál fundurinn á að fjalla um. 
Félagsfund skal halda innan 15 daga frá því að krafa berst 

stjórn HRFÍ. Stjórn HRFÍ ákveður fundartíma og fundarstað. 

Félagsfund skal boða með sama hætti og aðalfund. Í 
fundarboði skal tilgreina dagskrá fundarins og tilefni. 

Breyting á 10.gr. laga félagsins varðandi framkvæmd 
stjórnarkjörs 
Varðandi fyrirkomulag kosninga er lagt til að 
hafa utankjörfundarkosningu í a.m.k. fimm virka 
daga fyrir aðalfund. Slíkt ætti að koma til móts við þá 
félagsmenn sem ekki geta mætt til aðalfundar. Þá er lagt til 
að stjórn skipi sérstaka kjörstjórn sem annist framkvæmd 
stjórnarkjörs, auk þess sem gefnar verði út framkvæmdareglur 
um kjörgögn og fyrirkomulag kosninga með góðum fyrirvara. 

Í umræðunni í laganefndinni kom fram að rétt væri að 
árétta að einungis væri um framkvæmdareglur að ræða, en 
slíkar reglur gætu ekki breytt lögum félagsins eða fyllingu 
lagaákvæða í ljós almennra meginregla félagaréttar. Var nefnt 
sem dæmi að kjósandi má almennt skila auðu í kosningum og 
getur því látið nægja að velja einn einstakling þó kosið sé um 
tvö stjórnarsæti. Af þeim sökum væri ekki heimilt að mæla 
fyrir um í framkvæmdareglum(að lögum HRFÍ óbreyttum) 
að skylt væri að kjósa tvo einstaklinga þegar kosið væri í tvö 
stjórnarsæti. 

Var: 
IV. Stjórn félagsins 
10. Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og tveimur til 
vara. Formann skal kjósa sérstaklega til tveggja ára í senn. 
Árlega skal kjósa sameiginlega tvo meðstjórnendur til tveggja 
ára. Árlega skal kjósa einn varamann til tveggja ára. Endurkjör 
er leyfilegt. Sá sem fer með framkvæmdastjórn HRFÍ hefur 
ekki kjörgengi til stjórnar. Formaður og/eða stjórnarmenn 
HRFÍ skulu jafnframt ekki vera á launaskrá hjá félaginu. 
Framboðsfrestur til stjórnarkjörs rennur út 30. mars ár hvert 
og nöfn frambjóðenda tilkynnt á heimasíðu félagsins. 31.mars 
eða fyrsta virka dag eftir það. Kynning á frambjóðenda skal 
liggja frammi á skrifstofu og heimasíðu félagsins eigi síðar en 
10. apríl. 

Tillögur að lagabreytingum 
frá stjórn HrfÍ 
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Verður: 
IV. Stjórn félagsins og framkvæmd stjórnarkjörs 
10. Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og tveimur til 
vara. Formann skal kjósa sérstaklega til tveggja ára í senn. 
Árlega skal kjósa sameiginlega tvo meðstjórnendur til tveggja 
ára. Árlega skal kjósa einn varamann til tveggja ára fyrir þá 
stjórnarmenn sem kjörnir eru á sama tíma. Endurkjör er 
leyfilegt. Sá sem fer með framkvæmdastjórn HRFÍ hefur ekki 
kjörgengi til stjórnar. Formaður og/eða stjórnarmenn HRFÍ 
skulu ekki vera á launaskrá hjá félaginu. 

Framboðsfrestur til stjórnarkjörs rennur út 30. mars ár hvert 
og nöfn frambjóðenda skulu tilkynnt á heimasíðu félagsins 
31.mars eða fyrsta virka dag eftir það. Kynning frambjóðenda 
skal liggja frammi á skrifstofu og heimasíðu félagsins eigi síðar 
en 10. apríl. 

Aðalfundur er kjörfundur stjórnarkjörs en kosning utan 
kjörfundar skal fara fram á skrifstofu félagsins síðustu fimm 
virka daga fyrir aðalfund í a.m.k. fjórar klukkustundir á 
hverjum degi. 

Stjórn félagsins skal eigi síðar en 31. janúar ár hvert skipa 
þriggja manna kjörstjórn sem annast skal framkvæmd 
stjórnarkjörs og úrskurða um vafaatriði. Framkvæmdastjóri 
félagsins er starfsmaður kjörstjórnar. Stjórn félagsins skal, að 
fengnu áliti kjörstjórnar, gefa út nánari reglur um kjörgögn 
og fyrirkomulag kosninga og kynna á heimasíðu félagsins eigi 
síðar en 15. mars ár hvert. 

Breyting á 28.gr. laga félagsins varðandi viðurlög 
siðanefndar 
Varðandi viðurlög siðanefndar er annars vegar lagt til að sett 
verði ákvæði um ítrekunaráhrif, þ.e. heimilt sé við ákvörðun 
viðurlaga að líta til áminninga eða annarra viðurlaga sem 
félagsmaður, eða eftir atvikum heimilismenn hans, hafa sætt 
síðustu þremur árum fyrir uppkvaðningu úrskurða. Af þessu 
leiðir að við ákvörðun viðurlaga verður ekki heimilt að láta 
eldri ákvarðanir um viðurlög hafa áhrif á niðurstöðuna. 

Hins vegar er lagt til fyrningarákvæði þess efnis að viðurlögum 
verði ekki beitt vegna brota sem hafa átt sér stað fyrir 
meira en fimm árum áður en kæra berst siðanefnd. leitast 
er við að hafa fyrningarákvæðið einfalt og miða við einn 
almennan fyrningartíma en ekki gerður greinarmunur á 
alvarleika kæruefnis. 

Var: 
IX. Siðanefnd og agareglur 28. 
Viðurlög sem siðanefnd getur beitt vegna brota skv. 27. 
gr. eru: 1) áminning 2) útilokun frá þátttöku í starfi HRFÍ 
að fullu eða í tiltekinn tíma 3) útilokun frá dómarastörfum 
eða öðrum trúnaðarstörfum að fullu eða í tiltekinn tíma 4) 
svipting ræktunarnafns 5) útilokun frá rétti til að fá afhent 
ættbókarskírteini HRFÍ, í tiltekinn tíma eða að fullu, hafi aðili 
vísvitandi og á sannanlegan hátt gefið rangar upplýsingar til 
ættbókar HRFÍ, sýnt ótrúmennsku í ræktunarstöfum eða á 
annan hátt valdið alvarlegum skaða við ræktun viðkomandi 
hundakyns. 6) brottvísun úr félaginu að fullu eða í tiltekinn 
tíma. Siðanefnd getur beitt fleiri en einu ákvæði og getur 
jafnframt úrskurðað eftir atvikum að viðurlög geti átt 
við heimilismenn þess sem brotlegur er. Siðanefnd getur 
úrskurðað um brot fyrrverandi félagsmanns, hafi brotin átt 
sér stað í félagstíð hans. HRFÍ er ekki ábyrgt fyrir skaða sem 
aðili kann að verða fyrir vegna umfjöllunar eða úrskurða 
siðanefndar. 

Verður: 
IX. Siðanefnd og agareglur 28. 
Viðurlög sem siðanefnd getur beitt vegna brota skv. 27. gr. eru: 

1) áminning 

2) útilokun frá þátttöku í starfi HRFÍ að fullu eða í tiltekinn tíma 

3) útilokun frá dómarastörfum eða öðrum trúnaðarstörfum að 
fullu eða í tiltekinn tíma 

4) svipting ræktunarnafns 

5) útilokun frá rétti til að fá afhent ættbókarskírteini 
HRFÍ, í tiltekinn tíma eða að fullu, hafi aðili vísvitandi og á 
sannanlegan hátt gefið rangar upplýsingar til ættbókar HRFÍ, 
sýnt ótrúmennsku í ræktunarstöfum eða á annan hátt valdið 
alvarlegum skaða við ræktun viðkomandi hundakyns. 

6) brottvísun úr félaginu að fullu eða í tiltekinn tíma. Siðanefnd 
getur beitt fleiri en einu ákvæði og getur jafnframt úrskurðað 
eftir atvikum að viðurlög geti átt við heimilismenn þess sem 
brotlegur er. Siðanefnd getur úrskurðað um brot fyrrverandi 
félagsmanns, hafi brotin átt sér stað í félagstíð hans. HRFÍ er 
ekki ábyrgt fyrir skaða sem aðili kann að verða fyrir vegna 
umfjöllunar eða úrskurða siðanefndar. 

Siðanefnd er heimilt við ákvörðun viðurlaga að líta til þess 
hvort félagsmaður eða, eftir atvikum heimilismenn hans, hafi 
á síðustu þremur árum fyrir uppkvaðningu úrskurðar sætt 
áminningu eða öðrum viðurlögum. 

Viðurlögum verður ekki beitt vegna brota sem áttu sér 
stað meira en fimm árum áður en kæra berst siðanefnd, 
skv. 27. gr. 

 




