
Stjórnarfundur nr. 1  

15.  júní  2010 kl.20:30 á skrifstofu HRFÍ 

 
Mættir: Björn Ólafsson, Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir, Margrét 
Kjartansdóttir, Súsanna Antonsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir.  Auður Sif 
Sigurgeirsdóttir boðaði forföll. 
 

1. Stjórn HRFÍ. 
Á aðalfundi HRFÍ þann 26. maí sl., sem haldinn var á Grand Hóteli voru Guðríður Þ. 
Valgeirsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir endurkjörnar í aðalstjórn. Súsanna Antonsdóttir var 
kjörin í varastjórn. 
 
Stjórn er því þannig skipuð: 
Jóna Th. Viðarsdóttir formaður, Björn Ólafsson, Guðríður Þ. Valgeirsdóttir, Margrét 
Kjartansdóttir og Valgerður Júlíusdóttir, öll í aðalstjórn,  Auður Sif Sigurgeirsdóttir og 
Súsanna Antonsdóttir í varastjórn. 
 
Stjórn skiptir þannig með sér verkum: 
 Varaformaður- Guðríður Valgeirsdóttir 
 Gjaldkeri- Súsanna Antonsdóttir 
 Ritari – Valgerður Júlíusdóttir 
 Umsjón með Sólheimakoti- Margrét Kjartansdóttir  

 
2. Aðalfundur HRFÍ 26. maí sl. 

Fundarstjóri var Þorsteinn Þorbergsson. Fundarritari var Sigríður Bílddal.  Tæplega 300 
manns mættu á fundinn og fengu 271 félagsmenn afhent kjörgögn. 
Fundargerð hefur borist frá Sigríði Bílddal. 
 
Kosning siðanefndar: 
Fulltrúar í siðanefnd gáfu allir kost á sér í endurkjöri: 
Aðalmenn: 
Herdís Hallmarsdóttir, Hilmar Sigurgíslason,Kristín Sveinbjörnsdóttir  
Varamenn: 
Guðrún Sigríður Sigurðardóttir, Guðmundur Helgi Gunnarsson,  
 
Kosning tveggja félagskjörinna skoðunarmanna og tveggja til vara : 
Neðangreindir gáfu kost á sér í endurkjöri: 
Aðalmenn: Þorsteinn Þorbergsson og Kristín Sveinbjörnsdóttir 
Varamenn: Gunnar B. Gunnarsson og Margrét Dögg Halldórsdóttir  
 
Neðangreind lagabreyting var lögð fyrir aðalfundinn af stjórn HRFÍ: 
VII. Ræktunardeildir 
 
Núgildandi 
Meðlimir ræktunardeilda geta þeir einir orðið sem eru fullgildir félagsmenn í HRFÍ. 
Kosningarrétt og kjörgengi á ársfundum ræktunardeilda hafa þeir sem eru skuldlausir við 
félagið 1. mars ár hvert. 
 
Tillaga að breytingu: 
Meðlimir ræktunardeilda geta þeir einir orðið sem eru fullgildir félagsmenn í HRFÍ. 
Kosningarétt og kjörgengi á ársfundum deilda hafa þeir, sem eru skráðir eigendur hunda eða 
hafa verið skráðir eigendur hunda í viðkomandi deild í tvö ár og skuldlausir við félagið það ár 
sem ársfundur er haldinn. Hjón hafa kosningarétt og kjörgengi hvort heldur þau greiða 
félagsgjald sem hjón eða í sitthvoru lagi sé annað þeirra skráð fyrir hundi í deildinni. 
 
Rök frá stjórn HRFÍ: 



Í starfsreglum ræktunardeildar um lið III. Stjórn ræktunardeildar  hljóðar gr.9 þannig: 
 
Kosning í stjórn ræktunardeildar fer fram á ársfundi deildarinnar ár hvert. Hver stjórnarmaður 
er kosinn til tveggja ára í senn. Endurkjör er leyfilegt. Kosningarétt og kjörgengi á ársfundum 
deilda hafa þeir, sem eru skráðir eigendur hunda í viðkomandi deild, eru skráðir í deildina og 
skuldlausir við félagið það ár sem ársfundur er haldinn.Hjón hafa kosningarétt og kjörgengi 
hvort heldur þau greiða félagsgjald sem hjón eða í sitthvoru lagi sé annað þeirra skráð fyrir 
hundi í deildinni.  Á fyrsta fundi eftir ársfund skal stjórn velja sér formann. 
 
Með samþykkt stjórnar á breytingum á gr. 9 undir lið 3 á starfsreglum ræktunardeilda var 
takmörkuð aðild félgagsmanns að ræktunardeildum umfram samþykktir félagsins. Því er þessi 
breytingartillaga borin upp.  
 
Lagabreytingin var samþykkt samhljóða. 
 
Fjórar tillögur voru lagðar fyrir aðalfundinn undir önnur mál auk tillögu um stofnun 
þriggja sérdeilda: 
 
1. Ályktun frá siðanend HRFÍ. 
Í skýrslu siðanefndar kemur neðangreint fram: 
,,Nokkur umræða hefur verið um birtingu úrskurða innan nefndarinnar. Samkvæmt lögum 
félagsins ber að birta úrskurði fyrir málsaðilum sem og í tímaritinu Sámi. Undanfarin ár 
hefur lögum félagsins ekki verið framfylgt að því leyti að úrskurðir hafa ekki birst í Sámi. 
Samkvæmt málsmeðferðarreglum siðanefndar þá hefur siðanefnd að auki ákveðið að birta 
úrskurði á vefsvæði félagsins. Þá hefur nokkur umræða verið um það hvort nafngreina eigi 
málsaðila þegar úrskurðir nefndarinnar eru birtir á heimasíðu félagsins sem og í Sámi en 
ekkert er um það í lögum félagsins. Mikill meirihluti siðanefndar er fylgjandi því að birta 
úrskurði með nöfnum aðila. Siðanefnd gerir sér grein fyrir að hér vegast á hagsmunir og 
sjónarmið og hefur í hyggju að leggja ályktun fyrir aðalfund HRFÍ þess efnis að úrskurðir 
félagsins skuli birtir með nöfnum aðila en verði tillagan samþykkt þá mun siðanefnd birta 
nöfn aðila en verði tillagan felld verða úrskurðir nafnahreinsaðir áður en þeir eru birtir. 
Siðanefnd mun þannig óska eftir stuðningi við ákvörðun en hlýta vilja meirihluta aðalfundar 
séu félagsmenn ósammála ákvörðun siðanefndar” 
 
Fulltrúi frá siðanefnd fylgdi málinu eftir. 
 
Fundarstjóri óskaði eftir að sjá hver vilji félagsmanna væri með handauppréttingum. Fleiri 
voru sammála en á móti. 
 
2. Erindi frá Svæðafélagi Norðurlands varðandi skipulag augnskoðana 
 
Neðangreindar tillögur eru lagðar fram samtímis þar sem þær fjalla um sama málefni: 
 
3. Erindi frá Guðríði Magnúsdóttur varðandi utankjörfundaratkvæðagreiðslu  ásamt 

útfærslu og kostnaðartilboði á rafrænni kosningu. 
 
4. Erindi frá Svæðafélagi Norðurlands varðandi breytingar á lögum HRFÍ við 

kosningar í stjórn HRFÍ 
 
Tillaga Guðríðar var borin undir atkvæði þar sem hún gengur lengra en tillaga 
Svæðafélagsins. Tillagan var felld. 
 
Varðandi ofangreindar tillögur frá Guðríði og Svæðafélaginu þá varpaði fundarstjóri fram 
neðangreindri hugmynd um kosningarnar, sem leysir málið án lagabreytingar: 
,,Í 7. gr. laga HRFÍ þá er kveðið á um að stjórn HRFÍ ákveði staðsetningu aðalfundar. Eitt af 
því sem tæknin leyfir okkur að gera er að nýta fjarfundabúnað fyrir fundi. Hann lagði til að 
fundurinn yrði haldinn á nokkrum stöðum næst og ábyrgðarmaður yrði á hverjum stað. Hann 



benti á að Svæðafélag Norðurlands væri til staðar og ef stofnuð yrðu fleiri svæðafélög þá 
væri þetta möguleiki” 
Fundarstjóri vildi sjá vilja félagsmanna og þeir tóku undir með lófaklappi. 
 
Formaður HRFÍ sagðist skyldu sjá til þess að næsti aðalfundur yrði haldinn skv. hugmynd 
Þorsteins Þorbergssonar fundarstjóra þ.e. aðalfundur í Reykjavík og fjarfundabúnaður notaður 
þannig að Svæðafélag yrði ábyrgðarmaður aðalfundarins á Akureyri. 
 
Samþykkt var stofnun þriggja sérdeilda: 
Santi Bernharðsdeild, Yorkshire terrierdeild og amerísk cocker spanieldeild 
 

3. Skipun í fastanefndir starfsárið 2010 - 2011 
 
4. Erindi frá schnauzerdeild dags.9. júní     A-2382/A-2383 

Þar sem farið er fram á að stjórn HRFÍ veiti heimild fyrir því að gefa leyfi fyrir magnafslætti 
á skráningargjaldi á hlýðni- og sporleitarpróf 4. og 7. ágúst n.k. Farið er fram á sambærilegan 
afslátt og gefinn er á skráningum á sýningar félagsins. 
 
Stjórn HRFÍ samþykkti eftirfarandi:  Skrái sami eigandi fleiri en tvo hunda á fullu verði 
í vinnupróf 4. og 7. ágúst er gefinn helmingsafsláttur af skráningargjaldi hunda hans eftir 
það þ.e. þriðja, fjórða..osfrv. 
 

5. Erindi frá tengilið í Smáhundadeild Kristjönu M. Svansdóttur og Aldísi Ívarsdóttur 
ræktanda,  vegna chinese crested      A-2384 
,,Sendi hér með viðhengi beiðni um lækkun aldur tíka við pörun. Tíka af smáhundategundinni 
chinese crested. Sendi einnig með viðhengi skjal með reglum hundaræktunar félagsins í 
Noregi þar sem segir: 
7. Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet. - Tispen bør ikke pares før tidligst 
2. løpetid eller senere i henhold til den aktuelle raseklubbens anbefaling.  
Én av følgende forutsetninger må overholdes: (a) Tispen skal enten ikke være paret på første 
løpetid eller (b) tispen skal være minst 18 mnd ved paringstidspunktet. 
Sambærilegar reglur eru við gildi í Svíþjóð.” 
 
Í Starfsreglum ræktunardeilda Hundaræktarfélags Íslands segir m.a. í lið 3: 
“Í safndeild er hægt að velja sérstaka tengiliði fyrir hvert hundakyn sem telja a.m.k. 12 
eigendur sem eru félagsmenn í HRFÍ. Tengliðir skulu gegna því hlutverki að miðla 
upplýsingum um kynið og vera stjórn deildarinnar til aðstoðar eftir því sem við á hverju 
sinni. Stjórn safndeildar getur sett tengiliðum sérstakar starfsreglur.” 

 
Miðað við ofangreindar upplýsingar er stjórn HRFÍ sammála um að beiðni Aldísar og 
Kristjönu þurfi að koma frá stjórn Smáhundadeildar.  Beiðnin er því send til stjórnar 
deildarinnar. 

 
6. Meistarasýning HRFÍ 5.-6. júní sl. og augnskoðun í reiðhöllinni Víðidal A-2385 

Enn einu sinni var metskráning á sýningu félagsins eða 748 hundar, 100 fleiri en á 
sumarsýningunni í fyrra. Þokkaleg aðsókn áhorfenda var m.v. gott veður og hátíðahöld í boði 
í borginni á Sjómannadegi. Dómarar lofuðu að venju alla umgjörð og skipulagninu og síðast 
og ekki síst frábært starfsfólk sem vann í dómhringjum. Höfðu þeir á orði að margir stærri 
klúbbar gætu lært af okkur! Þeir hvöttu okkur til að hlúa að þessu fyrirkomulagi sýninga þar 
sem allir samgleðjast yfir velgengni hvers annars. 
 
Deildir sem áttu að útvega félagsmenn við undirbúning og vinnu á sýningunni: 
Endurskoða þarf vinnu við uppsetningu/samtekta á sýningum félagsins.  
Hvorki fólk frá Fuglahundadeild, Íþróttadeild né Tíbetspanieldeild mættu til að aðstoða 
við uppsetningu né vinnu á sýningunni.   Mjóhundadeildin stóð sig frábærlega vel bæði við 
uppsetningu, frágang og vinnu á sýningunni. Einnig mætti einn frá Grefil- og sporhundadeild 
við uppsetninguna. 



 
Ólafur E. Jóhannsson formaður Fuglahundadeildar sendi stjórnarmönnum tölvupóst 2. júní vegna 
vinnu deildarinnar á sýningunni þar sem hann segir m.a.: 

“Ég nenni hins vegar ekki að biðja mitt fólk að hunsa þetta erindi ykkar, þótt full ástæða 
væri til, en áskil okkur rétt til þess að biðjast undan frekari þátttöku í 
uppsetningu/niðurtöku sýninga héðan í frá.......Ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta að 
sinni. Fulltrúi stjórnar FHD í þessu brambolti ykkar er Kristinn Einarsson stjórnarmaður í 
FHD.  Þú finnur símanúmerið hans á heimasíðunni okkar www.fuglahundadeild.is 

Einnig barst sama dag tölvupóstur til framkvæmdastjóra frá Kristni Einarssyni stjórnarmanni í 
Fuglahundadeild um sama erindi: 

“Sæl Valgerður. 
Ég tók að  mér það hlutverk fyrir FHD að fá menn til að starfa fyrir félagið við 
uppsetningu á sýningunni. 
Það er skemmst frá að segja að ekki nokkur maður sem ég talaði við vildi koma að þessu 
verkefni fyrir félagið þar sem menn telja að stjórn HRFÍ hafi hrakið Ferdinand Hansen 
frá störfum með ...afskaplega vanhugsuðum bréfaskriftum , svo ekki sé sterkara að orði 
kveðið. 
Kv Kristinn Einarsson” 

Valgerður sendi bréf til baka: 
Sæll Kristinn, 
Takk fyrir upplýsingarnar.   
Vil bara árétta það að sýningar félagsins eru ekki haldnar á vegum stjórnar HRFÍ heldur 
Hundaræktarfélags Íslands sem er áhugamannafélag með tæplega 3000 félagsmenn og ert 
þú einn af þeim. 
Með bestu kveðju, 
Valgerður” 
 
Þakkir frá dómurum: 
Annukka Paloheimo: 

Hello ! 
Safely back at home and already missing the wonderful Iceland ! 
Thank you so very much for the super weekend. You have a special atmosphere and 
absolutely great way of working together to make a good show for everyone. 
Thank you for the special hospitality for me and also for my husband.  
I had extra good ring stewards, really the best team I have ever had. One of them said 
there are no ladies in Iceland but only (strong) women, and let me say that strong 
women must be the secret of your Success !!! 
I wish you all the best and hope to see you again ! 
Kind Regards 
Annukka (Paloheimo) 

George Cosopolus: 
Dear Vala and Jona,  
Arrived home safely tonight full of fond memories from your unique country, lovely 
people, beautiful dogs and excellent hospitality... 
A BIG thank you and a BIG congratulations to all involved for the excellent work you 
have been doing. 
Keep up the good work! 
Yours 
George 
 

HRFÍ fékk einnig kort frá Annukku: 
 
Augnskoðun 
Skoðaðir voru 338 hundar. Greindust þrír hundar með PRA. 
 

7. Bréf dags. 2. júní 2010 frá vorstehdeild vegna aðalfundar deildarinnar  A-2386 
 



8. Bréf dags. 2. júní 2010 frá vorstehdeild vegna siðareglna fyrir dómara  A-2387 
Stjórn skoðar hvernig þetta er á hinum Norðurlöndunum. 

 
9. World Dog Show í Herning Danmörku 24. – 27. júní 2010. 

HRFÍ verður með kynningarbás ásamt hinum NKU klúbbunum. Útbúinn hefur verið 
auglýsingaveggur sem verður á kynningarbás HRFÍ. 
Fulltrúi HRFÍ í keppni ungra sýnenda verður Theodóra Róbertsdóttir, sem er tilbúin að fara 
og keppa í stað Karenar Guðbjartsdóttur, sem skv. DKK/FCI er orðin of gömul til að keppa. 
Karen var búin að útvega sér hund í keppnina og hefur boðið Theodóru að fá hundinn, sem er 
papillon. Þetta eru auðvitað mikil vonbrigði fyrir Karen, sem var búin að senda inn umsókn 
fyrir löngu síðan. Hún fékk hins vegar að vita 31. maí sl frá aðilanum, sem ætlaði að lána 
henni hundinn, að hún væri of gömul til að keppa. Þrátt fyrir ýmsar málaleitanir fékkst 
ákvörðun DKK ekki hnikað. Staðfesting frá DKK um að við mættum senda annan keppanda 
kom síðan 11. júní. 
 

10. Ársskýrsla frá boxerdeild 
 
11. Ársskýrsla frá DÍF 
 
12. Þakkarbréf frá ISAA        A-2388 
 
13. Bréf frá Svövu Arnórsdóttur vegna vinnubragða stjórnar mjóhundadeildar A-2389 
Skv. gildandi reglugerð um skráningu í ættbók HRFÍ eru engar sérreglur um hunda í 
tegundahópi 10/mjóhundadeild varðandi undaneldisdýr. 
Stjórn óskar eftir skýringum stjórnar mjóhundadeildar vegna ofnagreindrar upplýsingar. 
 
14. Árskýrsla frá Skapgerðarmati 

 
15. Bréf frá tengilið fyrir franskan bulldog     A-2390/A2391 

Óskað er eftir undanþágu frá Grundvallarreglu HRFÍ nr 3, 3 tölulið þar sem sagt er:Para ekki 
tík fyrir tveggja ára aldur.Óska ég eftir undanþágu frá þessum lið fyrir Franskan Bulldog og 
færa úr 24 mánaða í 18 mánaða.Rökin eru eftirfarandi .Keisaraskurður er alltof oft 
framkvæmdur á Frönskum Bulldog , reyndir ræktendur segja að það séu mun meiri líkur á 
keisaraskurði á eldri tíkum en þeim yngri og flestir miða við 18 mánaða aldurinn 
mitt fyrsta got var í sept 2008 og var tíkin þá 22 mánaða og fæddi sjálf , ég vil láta reyna á 
eðlilega fæðingu og treysti tíkinni mun betur til þess ef hún er í yngri kantinum við sitt fyrsta 
got. En miðað er við 3 got á tík og er það þá hugsað , á tveggja ára aldursárinu 3 ára og 4 ára , 
oft lengist þetta til 5 ára, þarf ekki nema eina pörun sem klikkar. Danski klúbburinn miðar við 
18 mánaða aldur Norski miðar við 18 mánaða aldur Sænski miðar við 20 mánaða aldur. 
Önnur ástæða fyrir 18 mánuðum en ekki 20 mánuðum er sú að tíkur eru oft að lóða um 18 
mánaða aldurinn annað hvort á öðru lóðaríi þá 9-10 mánuðir á milli eða því þriðja þá 6 
mánuðir á milli og þá er ansi hart að þurfa jafnvel að bíða með pörun allt að 10 mánuði, bara 
vegna þess að tvo mánuði vantar uppá. 
 
Í Starfsreglum ræktunardeilda Hundaræktarfélags Íslands segir m.a. í lið 3: 

“Í safndeild er hægt að velja sérstaka tengiliði fyrir hvert hundakyn sem telja a.m.k. 
12 eigendur sem eru félagsmenn í HRFÍ. Tengliðir skulu gegna því hlutverki að miðla 
upplýsingum um kynið og vera stjórn deildarinnar til aðstoðar eftir því sem við á 
hverju sinni. Stjórn safndeildar getur sett tengiliðum sérstakar starfsreglur.” 

 
Miðað við ofangreindar upplýsingar er stjórn HRFÍ sammála um að beiðni Ólafar þurfi 
að koma frá stjórn Smáhundadeildar.  Beiðnin er því send til stjórnar deildarinnar til 
umfjöllunar. 
 

16. Önnur mál 
 Bréf frá Guðríði Magnúsdóttur 

Mig langar til að fá svör við eftirfarandi spurningum. 



1) Er það rétt að einstaklingar sem hafi verið viðstaddir dómaramatarboð í Perlunni á 
laugardeginum 5.júní sl. hafi sýnt á sunnudeginum 6.júní hjá sömu dómurum? 
2) Ef rétt er er það ekki brot á reglum félagsins? 
3) Hefur þetta gerst áður - þá hvenær og hverjir áttu hlut að máli?  
með ósk um skjót svör, Guðríður Magnúsdóttir 

 
 Alhliðaveiðipróf fyrir FHD 24. júlí og Vorstehdeild 7. ágúst.  Stjórn samþykkir að þessi 

próf verði haldin eins og fyrst var samþykkt. 
 
Næsti stjórnarfundur verður miðvikudaginn 14. júlí kl.16:30.  Boða veiðiprófsdómara á 
fundinn. 


