
Stjórnarfundur nr. 9 

12. janúar 2011 kl.16:30 á skrifstofu HRFÍ 

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

 
1. Stjórn HRFÍ óskaði eftir viðbrögðum stjórnar Schnauzerdeildar vegna      A-2451/A-2452 
kvörtunarbréfs frá nokkrum deildarmeðlimum varðandi stigahæsta ræktanda ársins.  
Stjórn deildarinnar var boðið að fylgja máli sínu eftir. 
Fyrir hönd stjórnar Schnauzerdeildar mættu:  Ragnhildur Gísladóttir, Rakel Guðjónsdóttir og 
Sigrún Valdimarsdóttir.  Margrét Kjartansdóttir var einnig þar sem hún situr í stjórn HRFÍ. 
Vandamálið var greinilega misskilningur á óljósu regluverki.  Reglurnar voru ekki nægilega vel 
útfærðar þannig að allir skildu eins. 
 
2. Stjórn papillon- og phalénedeildar vegna deildarsýningar og augnskoðunar      A-2453/A-2454 

 Stjórn deildarinnar boðið að koma á fund stjórnar og fylgja málum sínum eftir. 
Fyrir hönd stjórnar Papillon- og phalénedeildar mættu allar fjórar í stjórninni: Ásta María 
Guðbergsdóttir, Íris Gunnarsdóttir, Jóna K. Herbertsdóttir og Sigrún Vilbergsdóttir. 
Nýjar upplýsingar komu fram og stjórn deildarinnar ákvað að halda áfram vinnu við undirbúning 
deildarsýningar m.a. með góðri kynningu fyrir aðra deildarmeðlimi. Stjórn HRFÍ hvatti stjórn 
deildarinnar að halda áfram stjórnarstarfinu og kynnti leiðir og hugmyndir sem gætu nýst í nýju 
stjórnarsamstarfi.  Rætt var um PRA reglu og hvernig eigi að bregðast við vandamálinu. Rætt var 
um hvort um sé að ræða al- og hálfsystkini hjá NKK í reglu varðandi ræktunarbann vegna PRA. 
 
3. Sólheimakot- staða húss og vegar 
Vatnið er ekki komið í lag.  Það verður að kaupa aðra dælu en sú nýja skemmdist í sumar.  
Varahlutir í dæluna kosta svipað og ný dæla. Egill Bergmann er tilbúinn til að setja upp nýja 
dælu.  Lagfæra þarf veginn en mikið hefur verið kvartað yfir honum. 
 
4. Erindi frá félagsmanni vegna aflífunar á hundi      A-2455 
Stjórn ætlar að senda Dýralæknafélaginu bréf og benda þeim á að dýralæknastofur fái 
staðfestingu frá eigendum hunda sem þarf að aflífa þ.e. að eigendur þurfi að sanna að þeir séu 
eigendur hundanna. 

 Heilsufarsdagur hjá smáhundum       A-2456 
Senda einnig bréf til Dýralæknafélagsins vegna dýralækna sem segjast geta greint augnsjúkdóma 
í hundum þó þeir hafi ekki réttindi til þess. Með þessu eru dýralæknar ekki að gefa fólki réttar 
upplýsingar. Senda bréf til stjórna ræktunardeilda og óska eftir að deildir mæli ekki með slíkum 
augnskoðunum þar sem um er að ræða falskar forsendur varðandi augnskoðanir. 

 
5. Einangrunarteymi – fundur haldinn í desember - Valgerður og Björn 
Tölvupóstur til einangrunarteymis og stjórnar HRFÍ frá Valgerði, dags. 9. des 2010 

Sæll öllsömul, 
Það er orðið ansi langt síðan einangrunarteymið hefur hist.  Elsa Soffía Jónsdóttir eigandi labrador 
hunda hafði samband við mig í dag.  Hún hefur nýlega talað við Halldór Runólfsson og Hönnu 
dýralækni í Garðabæ.  Þau hvöttu Elsu Soffíu til að skrifa bréf til ráðuneytisins og óska eftir leyfi fyrir 
innflutningi á kældu sæði og stytta einangrunina niður í eina viku.  Elsa Soffía er tilbúin til að 
kynna málefnið fyrir nefndinni.  Í framhaldi af því fannst okkur upplagt að vekja nefndina aftur á ný. 
Við ætlum að hittast á skrifstofu HRFÍ þriðjudaginn 14. desember kl. 16:00-17:00.   
 Vonandi komast sem flestir.   Allir stjórnarmeðlimir HRFÍ eru velkomnir á fundinn. 

Elsa Soffía kom í dag með nýjar upplýsingar varðandi pet passport.  Einangrunarteymið mun því boða til 
fundar í næstu viku. 
 
6. Erindi frá stjórn Schnauzerdeildar varðandi breytingu á ræktunarkröfum fyrir dvergschnauzer, 
dagsett 8. des 2010.        A-2457/A-2457a 

Stjórn schnauzerdeildar óskar eftir að stjórn HRFI bæti við í Reglugerð um skráningu í ættbók, að 
dvergschnauzer sem greinist með staðfest arfgengt cataract fari sjálfkrafa í ræktunarbann. 



Cataract hefur sem betur fer ekki fundist í mörgum hundum hér á landi, en þetta er þekkt vandamál í 
tegundinni erlendis og almennt er þeim hundum sem greinast kippt úr ræktun. 
Óskar stjórn að þetta taki gildi 1.janúar 2010 eða sem fyrst. 
fh Schnauzerstjórnar 
Fríður Esther Pétursdóttir 

Samþykkt og tekur gildi 1. apríl 2011. 
 
7. Bréf frá ræktanda innan Spítzhundadeildar  A-2758/A-2758a 
Stjórn HRFÍ hefur ekki borist neinar breytingar varðandi heilsufarskröfur á siberian 
husky hundum og er viðkomandi aðila bent á að senda erindið til stjórnar 
spítzhundadeildar. 

 
8. Skapgerðarmat – ráðstefna ofl.           A-2759 

 
9. FCI – upplýsingar ofl. 

1. Schäfer – tvær tegundir frá 1. janúar 2011 – Stockhaar og Langstockhaar.     A-2760 
2. Nýr standardar fyrir labrador og enskan bulldog           A-2461 
3. Myndasamkeppni FCI – myndir frá Íslandi komnar í úrslit og verða sýndar á 

myndlistasýningu í mars-apríl í Thuin í Belgíu þar sem kosning fer fram um 
myndirnar.               A-2462 

4. General Assembly 4-5. júlí             A-2463  
 Útbúa kynningadisk um félagið vegna aðildarumsóknar til FCI 

Súsanna, Árni Árnason og Anton Ævarsson 
 Heimssýning í Frakklandi 7.-10. júlí 

 
10. Tölvupóstur frá Pétri Alan, dags. 10.janúar 2011:    a-2464 

Ég undirritaður sendi til stjórnar tillögu sem var tekin fyrir á stjórnarfundi 3. nóvember, frestað þá og 
síðan tekin aftur upp á stjórnafundi  
1. desember 2010.   Í tillögu minni segir orðrétt eins og segir í fundargerð: 
 

“13. Veiðiprófsdómarar - Erindi frá stjórnarfundi 3. nóvember. 
 Erindi frá Pétri A. Guðmundssyni 
,,Ég legg hér með til að stjórn HRFÍ stofni vinnuhóp sem boði til vinnufundar með 
dómurum og ræði stöðu mála dómara og starfsmanna á sýningum/prófum og búi til 
reglur fyrir og til verndar þeim”.” 

 

Þarna legg ég til að reglur séu búnar til fyrir dómara og starfsmenn sýninga og prófa á vegum HRFÍ.  
Mín sýn þarna er ekki sú að það eigi að búa til sérreglur fyrir dómara í tegundarhópi 7 eins og stjórn 
virðist álykta og spyr því hvort sérreglur verði þá ekki einnig búnar til fyrir dómara fyrir 
retrieverpróf, spor, brons, hlýðni, skapgerðarmats og smalaeðlisprófs auk sýningardómara verði af 
stofnun þessa vinnuhóps og í framhaldinu vinnuhópa fyrir hverja tegund prófa og sýninga?   
Sýnist mér þarna að stjórn hafi misskilið tillögu mína og óska eftir að hún verði fjarlægð úr 
fundargerðum  stjórnarfunda HRFÍ í tengslum við þennan vinnuhóp. 

 
11. Veiðiprófsdómarar - Erindi frá stjórnarfundi 3. nóvember. 

 Starfs- og siðareglur fyrir veiðiprófsdómara 
Sjá bréf dags. 2. júní 2010 frá vorstehdeild vegna siðareglna fyrir dómara  A-2387 
Stjórn skoðar hvernig þetta er á hinum Norðurlöndunum. ATH. 

 Bréf Egils Bergmanns varðandi dómararáð veiðiprófsdómara fyrir tegundahóp 7 
yfirfara og lagfæra. 
Margrét Kjartansdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir og Auður Sif Sigurgeirsdóttir eru 
skipaðar í vinnuhóp ásamt einum úr hverri deild.  Margrét Kjartansd. sendi póst á 
deildirnar og óskaði eftir tilnefningum um fulltrúa frá hinum deildunum.   
Vorstehdeild- fulltrúi er Einar Hallsson 
Írsk setterdeild – fulltrúi er Egill Bergmann. 
FHD – Ólafur Erling Ólafsson – Bréf frá FHD dags.30.12.2010   A-2465 
Kalla þarf nefndina saman 
 
 



 
12. Lög og reglur HRFÍ 

  
13. Upplýsingar um næstu sýningu, tölvukerfi ofl.  

 Mistök við dreifingu á Sámi, auglýst á vefsíðu HRFÍ og póstlista: 
Vegna mistaka í tölvuvinnslu á félagaskrá HRFÍ hefur orðið ruglingur á nöfnum og 
heimilisföngum félagsmanna við dreifingu á Sámi.   
Vinsamlegast greiðið greiðsluseðla ykkar í heimbanka. Einnig er hægt að fá senda gíróseðla 
frá skrifstofu.   
Ekki þarf að endursenda Sám en þeir sem ekki fá blaðið eru beðnir að hafa samband við 
skrifstofu HRFÍ .  
 Ný félagsskírteini fylgja með næsta Sámi.  Þeir sem þurfa að fá félagsskírteini fyrr eru 
vinsamlegast beðnir að hafa samband við skrifstofu HRFÍ. 
 Félagsmenn HRFÍ eru beðnir velvirðingar á mistökunum. 
Um 900 blöð komu á skrifstofu HRFÍ miðvikudaginn 5. janúar og hafa starfsmenn lokið 
við að ganga frá blöðunum til félagsmanna. 
 

 Tímabundin breyting á skráningu á sýningu HRFÍ 
Alþjóðlega hundasýningu HRFÍ 26. – 27. febrúar 2011 
Vegna aukinna öryggiskrafna frá kreditkortafyrirtækjum getum við því miður ekki tekið við 
greiðslukortaupplýsingum á vef félagsins eins og gert hefur verið undanfarin ár.  
Hundaræktarfélagið er að láta búa til skráningarvef sem stenst kröfur kreditkortafyrirtækjanna 
en hann verður því miður ekki tilbúinn fyrir næstu sýningu.  Félagið hefur því ákveðið að taka 
á móti skráningum í gegnum síma þar sem félagsmenn geta greitt með kreditkorti.   Vegna 
ofangreindra breytinga verður síminn á skrifstofu HRFÍ opinn frá kl.10:00-17:00 alla daga 
fram að síðasta skráningadegi.  Síðasta skráningardaginn, föstudaginn 28. janúar verður 
síminn opinn frá kl.9:00-13:00.  Félagsmenn geta eins og venjulega skráð á sýninguna á 
opnunartíma skrifstofu.  Til að forðast óþarfa bið í síma eru félagsmenn hvattir til að skrá á 
sýninguna sem fyrst.  Breytingin mun hafa í för með sér að tafir geta orðið á almennum 
störfum á skrifstofunni og eru félagsmenn beðnir að sýna biðlund á meðan þetta ástand varir. 

 
 Stuðningsyfirlýsing frá stjórn sent á alla helstu fjölmiðla og sett á vefsíðu HRFÍ 

Stuðningsyfirlýsing frá Hundaræktarfélagi Íslands 
Hundaræktarfélag Íslands, félag allra hundeigenda, lýsir yfir ánægju með nýtt frumvarp sem 
lagt hefur verið fram á Alþingi sem kveður á um að takmarkanir á hundahaldi í 
fjölbýlishúsum eigi ekki við þegar um hjálparhunda er að ræða.  Félagið fagnar því að með 
frumvarpinu er sett inn í lögin ákvæði sem felur í sér að hjálparhundar verða undanþegnir 
takmörkunum sem lögin fela í sér. Þetta þýðir að samþykki allra íbúa þarf ekki að koma til 
svo að fatlaður einstaklingur geti verið með hjálparhund. 

  
14. Fulltrúaráðsfundur – stefnt á miðvikudaginn 9. febrúar  2011 

 
15. Önnur mál 

 Fá upplýsingar um tölvupóst v. nýja tölvukerfisins 
 

 Framkoma félagsmanna við starfsmenn á skrifstofu: 
Dæmi um framkomu félagsmanns við starfsmann á skrifstofu: 
Tölvupóstur frá félagsmanni: 
Góðan dag . 
Sámur hefur ekki borist mér , ef allt væri með felldu væri hann eflaust komin . 
Sendir aftur tölvupóst: 
Bara að ítreka fyrra meil mitt . Enn enginn Sámur borist mér :(   
Svar starfsmanns á skrifstofu: 
Sæl XXX, 
 Eins og stendur inn á heimasíðu félagsins urðu mistök í úrvinnslu á listanum fyrir þá sem áttu að fá 
Sám.  Við bíðum eftir að fá um 500 blöð endursend sem við munum svo senda út á rétt heimilisfang 
með réttu nafni. 



Þá kemur svar til baka frá félagsmanninum: 
Sæl  
Takk fyrir þær upplýsingar , væri ekki alveg tilvalið að setja þessar upplysingar um biðina á 500 
eintökum í tilkynninguna :).  Þar segir : þeir sem ekki fá blaðið eru beðnir að hafa samband við 
skrifstofu HRFÍ.  Svona alveg ókeypis heilræði til þín sem starfsmanns félagskapar sem ég er aðili 
að, þá var svar þitt hér að neðan, ekki vel orðað, að segja :eins og stendur á heimasíðu hrfí, virkar 
dónalegt, þú ættir að temja þér faglegri vinnubrögð í svörum til félgasmanna, þeir eru jú 
atvinnuveitendur þínir :)  
 
Stjórnarmenn sammála um að þetta sé ótrúleg framkoma félagsmanns! 
 
 Félagsfundur 
 Erlend ættbók 

 
Næsti fundur verður miðvikudaginn 26. janúar 2011, kl.16:30. 
 
Fundargerð samþykkt 
Sign: 
Auður Sif Sigurgeirsdóttir 
Björn Ólafsson 
Guðríður Þ. Valgeirsdóttir 
Jóna Th. Viðarsdóttir 
Súsanna Antonsdóttir 
Valgerður Júlíusdóttir 


