
Stjórnarfundur nr. 6 

17. desember 2014 kl.17:00 á skrifstofu HRFÍ 

 

Mættir:  Jóna Th. Viðarsdóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Sóley Möller 

Herdís Hallmarsdóttir og Ragnhildur Gísladóttir boðuðu forföll. 

1. Skýrsla framkvæmdastjóra HRFÍ  

Ég hef ásamt formanni setið fundi með forsvarsmönnum  Fáks varðandi leigu á 

reiðhöllini í Víðidal fyrir sýningar félagsins. Þeim viðræðum er enn ekki lokið og óvíst er í 

augnablikinu hvar febrúarsýning félagsins verður. 

Starfsfólk skrifstofu hefur sett viðburðadagatal á heimasíðu félagsins, þar sem 

félagsmenn geta á auðveldan hátt skoðað alla viðburði á vegum félagsins. Dagatalið er 

uppfært reglulega. 

Starfsfólk skrifstofu hefur lokið við samanburð á ræktunarkröfum HRFÍ og FKK. Teljum 

við að munurinn á kröfunum sé ekki það mikill að næsta skref sé að halda áfram 

viðræðum við FKK um möguleikann fyrir HRFÍ að nýta tölvukerfið þeirra. 

Búið er að fastsetja fjórar dagsetningar fyrir augnskoðanir á u.þ.b. á 3-4 mánaða fresti 

árið 2015. Þrjár augnskoðanir verða í tengslum við sýningar HRFÍ og ein í júní, ótengd 

sýningu, er áætluð á Akureyri. 

Strax eftir jólafrí byrjum við undirbúning fyrir hvolpasýningu HRFI ásamt uppskeruhátíð 

og  er hugmyndin  að hafa þessa viðburði  með svipuðu sniði og síðast. 

Við erum að verða búin að stemma af fyrstu 10 mánuði ársins í bókhaldinu og gera 

áætlun fyrir síðustu 2 mánuði ársins. Miðað við þær tölur þá reiknum við með að félagið 

hafi verið rekið með tæplega 6-7 milljóna kr. hagnaði í ár. Með því að notast við þær tölur 

hef ég jafnframt gert rekstraráætlun fyrir árið 2015, þar sem gert er ráð fyrir u.þ.b. 2ja 

milljóna kr. hagnaði. Það eru ennþá töluverðar ágiskarnir í þessum áætunum en ég tel 

þær samt gefa nokkuð raunhæfa mynd af stöðunni. Aukinn kostnaður verður við útgáfu 

Sáms næsta ár þar sem hann verður aftur gefinn út í blaðaformi. Ég reikna með auknum 

kostnaði við sýningar m.a. vegna húsaleigu. Við gerum ekki ráð fyrir aukningu greiddra 

félagsgjalda né fjölgun skráninga á sýningar HRFÍ. Nákvæmari rekstraráætlun mun liggja 

fyrir þegar árið er uppgert. 

Mér finnst rétt að tilkynna stjórn að ég mun taka mér 10 daga frí í lok janúar til að fara 

erlendis í 60 ára afmæli móður minnar. Það er eftir uppskeruhátíðina og áður en allur 

undirbúningur fer af stað fyrir febrúarsýninguna. 

 

2. Tillögur  Brynju  að glærukynningu með stjórnum ræktunardeilda – tölvup.19. okt. 

Þarf að vera tilbúið í byrjun næsta árs þegar kynningar fara af stað. 

 

 



3. Erindi frá NKK – tölvupóstur 29. september 2014. 

þar sem sagt er frá verkefni NKK um kynbætur norska lundahundsins með blöndun við 

íslenskan fjárhund. Verkefnið er alfarið í höndum NKK. Þar sem reglur FCI kveða á um 

að ættbókarskráning gots verður að vera í heimalandi/gotlandi tíkur fer NKK fram á það 

að HRFÍ undanþáguskrái gotið í ættbók HRFÍ. NKK hefur samþykkt pörun á íslensku 

fjárhundatíkinni Ísrima Ljúfu Loppu – IS15699/11 og rakkanum Norwegian Lundehund 

Eriksro Bright Profastur FI56777/12. 

 

Samþykkir: 

Jóna Th. Viðarsdóttir, Arinbjörn Friðriksson, Ragnhildur Gísladóttir 

 

Samþykki Guðmunar A. Guðmundssonar: 

,,Í ljósi bágrar stöðu norska lundahundastofnsins samþykki ég að HRFÍ veiti undanþágu til 

pörunar íslenska fjárhundsins Ísrima Ljúfu Loppu (IS15699/11) og rakkans Norwegian 

Lundehund Eriksro Bright Profastur (FI56777/12) og veiti jafnframt undanþágu til 

sérstakrar skráningar á þeim hvolpum sem vonir standa til að komi í heiminn.“ 

 

Samþykki Herdísar Hallmarsdóttur: 

,,Eftir að hafa kynnt mér gögn sem mér hafa borist og varðar beiðni um að HRFÍ skrái 

væntanlegt got sem kemur vonandi undan pörun tíkarinnar Ísrimu Ljúfu Loppu – 

IS15699/11 og  norska Lundehundsins Eriksro Bright Profastur FI56777/12.  

get ég samþykkt slíka undanþágu. 

Jafnframt get ég samþykkt fyrir mitt leyti að HRFÍ veiti vilyrði fyrir annarri skráningu komi 

til hennar, en endanleg undanþága er háð því að stjórn fái staðfestingu á pörun tiltekinna 

einstaklinga og að það sé ákvörðun NKK og hluti af verkefnis þeirra til að kynbæta 

Lundehundinn.“ 

 

Samþykkt 

 

4. Veiðiprófanefnd th.7 – dagskrá veiðipróf a 2015- tölvupóstur 1. desember. 

Athugasemdir frá skrifstofu: 

• Veiðipróf FHD (501504) – Síðasti skráningardagur er 1. apríl. Páskafrí byrjar strax 

daginn eftir sem þýðir að við getum ekki verið með gögnin tilbúin fyrr en tveimur  

dögum fyrir próf. Annaðhvort verður það að duga eða breyta verður dagsetningu síðasta 

skráingardags. 

• Veiðipróf FHD (501505) – á væntanlega að vera 24.4.-26.4, ekki 23... ? 

• Sækipróf FHD (501507) – síðasti skráningardagur verður að vera annaðhvort 16. eða 

18. júní (lokað 17. júní). 

• Veiðipróf FHD (501509) – bæði er prófið sömu helgi og alþjóðleg hundasýning 

félagsing og augskoðun, og einnig er síðasti skráningardagur í prófið á sama degi og 

síðasti skráningardagur í augnskoðun, sem er of mikið álag á skrifstofu. 

 

Dagskrá veiðiprófa er samþykkt  að teknu tillilti til athugasemda skrifstofu og að 

dagsetningu prófs 501509 verði breytt þannig að ekki stangist á við annan viðburð hjá 

félaginu. 

 

 



5. Erindi frá Schäfferdeild – tölvupóstur 4. desember 

,,Stjórn Schäferdeildarinnar óskar eftir að þetta erindi verði tekið fyrir af stjórn HRFÍ á 

næsta stjórnarfundi, þann 10. des. 

Stjórn Schäferdeildarinnar óskar eftir því að fá að flýta næsta aðalfundi deildarinnar um 

tvo mánuði vegna sérstaka aðstæðna og halda hann í janúar í stað mars. 

Þrír stjórnarmenn sögðu sig úr stjórn Schäferdeildarinnar í október og nóvember s.l. og 

sitja því aðeins tveir meðlimir eftir, Íris Hlín Bjarnadóttir og Rúna Helgadóttir Borgfjörð. 

Þrátt fyrir úrsögn hefur sitjandi stjórn haldið áfram fullu deildarstarfi en óskar samt sem 

áður eftir því að stjórn verði fullskipuð sem fyrst, sérstaklega þar sem undirbúningur fyrir 

umsókn um deildarsýningu 2015 var hafinn. 

Virðingarfyllst,f.h. stjórnar Schäferdeildarinnar.Íris Hlín Bjarnadóttir, formaður“ 

 

Samkvæmt lögum félagins eiga ræktunarstjórnir að halda ársfundi í mars ár hvert. Stjórn 

HRFÍ kýs að hitta stjórn deildarinnar á næsta stjórnarfundi. 

 

6. Bréf frá  íslenskum fuglahundadómurum í dómararáði – tölvupóstur 13.08. 

Tveir veiðiprófsdómarar og Henning mæta á fundinn kl.18:00. 

 

Erindinu frestað þar sem Henning átti ekki kost á því að mæta á fundinn. 

 

7. Augnskoðun hunda – tölvupóstur  27. nóvember. 

 

Frestað – Ákveðið að boða umræddan aðila á fund með stjórn þegar þetta mál verður tekið 

fyrir. 

 

8. Stefnumörkun HRFÍ – framboð í nefndir  

Nokkrir  félagsmenn gáfu kost á sér í fleiri en eina nefnd. Stjórn raðaði í nefndinnar þar 

sem 26 aðilar gáfu kost á sér í 33 sæti, þannig að jafnast væri í öllum nefndum.  Tengiliðir 

stjórnar fá upplýsingar um skipan í þeirra nefnd og æskilegt er að þeir boði til fyrsta 

fundar fyrir 15. janúar 2015. 

 

9. Erindi frá siberian huskydeild.   

Stjórn er sammála um að formaður ásamt framkvæmdastjóra hitti stjórn siberian 

huskydeildar við fyrsta tækifæri til að útkljá þetta mál. 

 

10. Bréf frá Yorkshire terrierdeild – meðfylgjandi bréf.  fylgiskj. 

Stjórn telur sig ekki geta breytt fyrri ákvörðun sinni sem  byggð var á fyrirliggjandi 

gögnum og svari vísindanefndar HRFÍ. Ræktunarstjórn yorkshire terrierdeildar er 

velkomin á fund stjórnar í janúar nk. til að fylgja erindi sínu eftir með gögnum þar að 

lútandi. Fundur er áætlaður 21. janúar 2015 

 

11. Boðun á NKU fund þann 18. febrúar í Helskinki. 

Framkvæmdastjóri óskar eftir að nota ferðina til að funda með Finnum um tölvukerfið. 

Ferðakostnaður fyrir formann og framkvæmdastjóra er frá 120.000 til 160.000 eftir því 

hvernig flug næst að bóka.  

Samþykkt 

 



12. Óafgreidd mál í vinnslu á borði stjórnar 

 

13. Umsókn DIF um deildarsýningu í júní2015. 

 

Samþykkt. 

 

14. Önnur mál 

 Samþykkt að senda blómvönd með samúðarkorti  til starfsmanna á skrifstofu SKK 

vegna andláts dómarans  Kenneth Edh, en hann vann á skrifstofu SKK.  Kenneth var 

HRFÍ ávallt mjög hliðhollur og gott að leita til hans. Hann dæmdi margoft á sýninum 

HRFÍ og hélt jafnframt námskeið fyrir okkur.  Hann var okkur jafnframt innan 

handar við samningu skýringa við ræktunarmarkmið íslenska fjárhundsins. 

 

 Formaður og framkvæmdastjóri fengu boð um að mæta við opnum 

nýrrar/endurbættrar skrifstofu FCI í Belgiu. Við þökkuðum boðið en sögðust ekki 

geta mætt. 

 

 Stjórn er sammála því að titla þurfi að nota rétt, t.d er ekki rétt að segja ,,stigahæsti 

ræktandi ársins“ þegar áunninn titill er ,,stigahæsti ræktandi ársins á sýningum 

HRFI“ Þarf að árétta bæði við skrifstofu, félagsmenn og ritnefnd Sáms. 

 

Fundi slitið kl.18:20 

 

Næsti fundur áætlaður 21. janúar 2015 kl.17:00 

 

 


