Stjórnarfundur nr. 1
19. maí 2009 kl.16 á skrifstofu HRFÍ
Mættir: Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Jóna Th. Viðarsdóttir og Valgerður
Júlíusdóttir. Friðrik og Margrét mættu of seint. Guðríður Valgeirsdóttir boðaði forföll.
1. Stjórn HRFÍ.
Á aðalfundi HRFÍ þann 13. maí sl. í Félagsheimili Fáks í Víðidal voru Björn Ólafsson og
Margrét Kjartansdóttir endurskjörin í aðalstjórn. Auður Sif Sigurgeirsdóttir 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 Friðrik
Lunddal í varastjórn.
Stjórn skiptir þannig með sér verkum:
 Varaformaður- Guðríður Þ. Valgeirsdóttir
 Gjaldkeri- Friðrik Lunddal
 Ritari – Valgerður Júlíusdóttir
 Umsjón með Sólheimakoti- Friðrik Lunddal, Margrét Kjartansdóttir og Auður Sif
Sigurgeirsdóttir
Samþykkt
2. Aðalfundur HRFÍ 13. maí sl.
Fundarstjóri var Hrund Hjaltadóttir. Fundarritari var Sigríður Bílddal. Tæplega 300 manns
mættu á fundinn og fengu 293 félagsmenn afhent kjörgögn.
Fundargerð hefur ekki borist frá Sigríði Bílddal.
Kosning siðanefndar:
Guðmundur Helgi Gunnarsson, ghelgi@internet.is
Guðrún Sigríður Sigurðardóttir, hugsyn@isl.is
Herdís Hallmarsdóttir, herdis@emblalogmenn.is
Hilmar Sigurgíslason
Kristín Sveinbjörnsdóttir, uppfylling@simnet.is
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
Þrjár tillögur voru lagðar fyrir aðalfundinn undir önnur mál:
Tillaga 1:
Tillaga að ályktun frá Fulltrúaráði Hundaræktarfélags Íslands (fundur 29. apríl sl.)
Reykjavík 30. apríl 2009.
Tillaga að ályktun
Á Fulltrúaráðsfundi Hundaræktarfélags Íslands þann 29. apríl sl. var samþykkt að leggja fyrir
aðalfund HRFÍ þann 13. maí 2009 eftirfarandi ályktun til samþykktar:
,,Aðalfundur Hundaræktarfélags Íslands er alfarið á móti árásar- og varnarþjálfun hunda og
ítrekar að slík þjálfun eða kynning á henni fari hvergi fram í nafni Hundaræktarfélags Íslands
Fulltrúaráð HRFÍ”

Tillagan var samþykkt með miklum meirihluta fundarmanna.

Tillaga 2:
Frá Guðríði Magnúsdóttur (tölvupóstur 21. apríl 2009)
,,Að boðið verði upp á utankjörfundarathvæðagreiðslu, vegna kostninga á Aðalfundi HRFI,
og að tillagan fái frekari útfærslu hjá Stjórn HRFI og henni verði komið á fyrir næsta
aðalfund greinagerð / þetta er félag allra hundaeigenda, eins og félagið segir sjálft og ekki
eiga allir heimangengt til að geta nýtt athvæðarétt sinn, og í félagi sem ríkir á landsvísu þá á
þetta að vera sjálfagt mál að koma þessu í framkvæmd hvort sem notast verði við
netkostningar eða bréfakostningar eða eitthvað betra”
Tillagan var samþykkt með miklum meirihluta fundarmanna.
Tillaga 3:
Frá Inga Jóni Jóhannessyni og Birnu Kristínu Ómarsdóttur (tölvupóstur 6. maí 2009)
,,Við hjónin sendum bréf til stjórnar hrfí og var béfið tekið fyrir á stjórnarfundi þann 29/05
um þessar hertu og breittu reglur hjá mast og báðum við um að þessu yrði mótmælt
kröfuglega fyrir hönd allra félagsmanna okkur langar til þess að þetta verði borið undir
aðalfund þann 13/05 og kosið um hvort það eigi að mótmæla þessu mér finst það eðlilegt
sökum þess þetta á við nokkrar hundategundir í tegundarhóp 1 og 2 og kemur okkur
fgélagsmönnum öllum við og kanski misjafnar skoðanir á þessu”
Neðangreint svar stjórnar HRFÍ var sent til Inga Jóns og Birnu Kristínar eftir stjórnarfund 29.
apríl sl.
,,Birna Kristín Ómarsdóttir og Ingi Jón Jóhannesson
Á stjórnarfundi Hundaræktarfélags Íslands þann 29. apríl sl. var fjallaði um erindi ykkar
varðandi skapgerðarmat sem Mast hyggst nota á ákveðnar hundategundir til að meta hvort
þeir heimili innflutning á þeim til landsins.
Hundaræktarfélag Íslands hefur ekki verið í samvinnu við MAST varðandi ákvörðun á
viðkomandi skapgerðarmati né takmörkun á innflutningi á ákveðnum hundategundum.
Stjórn HRFÍ er sammála um að vinna í málinu þ.e. fyrir viðkomandi hundaeigendur og fylgja
því eftir.
Tillagan var því ekki borin upp til samþykktar á aðalfundinum”
3. Skipun í fastanefndir starfsárið 2009 - 2010
Formaður sendi fimmtudaginn 14. maí tölvupóst til allra nefndarmanna:
Kæru nefndarmenn,
Aðalfundur Hundaræktarfélags Íslands var haldinn í Félagsheimili Fáks Víðidal
miðvikudaginn 13. maí sl. Tæplega 300 félagsmenn mættu á fundinn, sem er einn fjölmennasti
aðalfundur í sögu félagsins. Jóna Th. Viðarsdóttir var endurkjörin formaður, Björn Ólafsson,
Margrét Kjartansdóttir voru endurkjörin í stjórn og Auður Sif Sigurgeirsdóttir var kosin í
varastjórn.
Samkvæmt lögum félagsins ber sjórn HRFÍ að skipa í fastanefndir á fyrsta fundi eftir
aðalfund.
Ég vil f.h. stjórnar þakka ykkur fyrir nefndarsetu síðasta starfsár og jafnframt leita til ykkar
um áframhaldandi setu í nefndinni fyrir komandi starfsár.
Það kæmi sér vel ef þið ættuð kost á því að svara mér fyrir mánudaginn 18. maí n.k.

Borist hafa svör frá nokkrum aðilum:
Skólanefnd
Margrét Kjartansdóttir maggak@hrfi.is
Sigríður Bílddal sbilddal@isl.is
Valgerður Júlíusdóttir vala@hrfi.is – jákvætt svar
Samþykkt
Ritnefnd
Auður Sif Sigurgeirsdóttir, ritstjóri auja83@gmail.com
Anja Björg Kristinsdóttir anja@shihtzuhundar.com – ætlar að vera áfram
Þorsteinn Thorsteinsson sunnusteinn@simnet.is – jákvætt svar
Inga Björk Gunnarsdóttir- athuga hvort hún hefur áhuga á að vera í nefndinni.
Sýningarnefnd
Sýningarstjórn syningastjorn@hrfi.is
Klara Guðrún Hafsteinsdóttir orka@islandia.is – jákvætt svar
Stefanía Sigurðardóttir stefsstells@simnet.is – jákvætt svar
Kolbrún Björnsdóttir kollab@gmail.com – jákvætt svar
Lilja Dóra Halldórsdóttir liljahalldorsdottir@gmail.com – jákvætt svar
Valgerður Júlíusdóttir, vala@hrfi.is
Framvæmdanefnd sýningastjórnar:
Halldóra Friðriksdóttir, formaður netta@isl.is - jákvætt svar
Margrét G. Andrésdóttir maggamas@gmail.com – jákvætt svar
Þorsteinn Kristinsson silky@mi.is - jákvætt svar
Athuga hvort neðangreindir aðilar hafi áhuga á að starfa í nefndinni:
Arnheiður Runólfsdóttir
Sigurlaug Rósa Auðunsdóttir
Hulda Margrét Óladóttir
Stefán Arnarson
Vísindanefnd:
Helga Finnsdóttir, dýralæknir – jákvætt svar
Ólöf Loftsdóttir, Dýraspítalinn í Víðidal – olalofts@gmail.com - jákvætt svar
Hanna María Arnórsdóttir, Dýraspítalinn í Garðabæ – jákvætt svar
Samþykkt
Ættbókarnefnd:
Helga Andrésdóttir helga@hrfi.is – jákvætt svar
Guðríður Valgeirsdóttir gaujav@hrfi.is – jákvætt svar
Sigríður Pétursdóttir sigpol@islandia.is – ekki borist svar
Laganefnd:
Björg Jóhannsdóttir, hdl. – jákvætt svar
Þorsteinn Þorbergsson – athuga hvort hann hefur áhuga
Gunnlaugur Valtýsson gunnl.valt@hotmail.com – jákvætt svar
Kynningar- og útbreiðslunefnd
Árni Árnason
Kolbrún Björnsdóttir kollab@gmail.com
Valgerður Gunnarsdóttir valgerdur@fiton.is
Samþykkt
Veiðiprófanefnd HRFÍ fyrir tegundahóp 7
Ásgeir Heiðar frá fuglahundadeild pointer@vortex.is
Egill Bergmann frá írsk setterdeild maggak@vortex.is
Jón Garðar Þórarinsson frá vorstehdeild

Athuga hvort nefndin verði óbreytt
4. Umsókn um alhliðapróf þann 29. ágúst 2009.
A-2264
Meðfylgjandi er umsókn frá Fuglahundadeild um að fá að halda alhliða veiðipróf síðsumars.
Prófið er hugsað m.a. sem framlag okkar til afmælishátíðar félagsins, eins og fram hefur
komið hjá fulltrúum FHD á fundum afmælisteymisins.
Í framhaldi af samtali okkar í morgun náði ég sambandi við tvo fulltrúa af þremur í
Veiðiprófanefnd HRFÍ. Lýstu bæði Ásgeir Heiðar og Egill Bergmann yfir stuðningi við
framkomna umsókn Fuglahundadeildar um heimild til þess að halda alhliða veiðipróf 29.
ágúst nk. Skv. þessu liggur meirihlutavilji Veiðiprófanefndar HRFÍ fyrir hvað þetta erindi
varðar.
Samþykkt
5. Fyrirlestrar í byrjun júní – tölvupóstur sendur á formenn deilda 11. maí sl.
Ágætu formenn ræktunardeilda HRFÍ
Eins og fram kom á fulltrúaráðsfundi þann 29. apríl sl. þá kemur kanadíski dýralæknirinn Brenda Bonnett til
landsins í byrjun júní á vegum samstarfsaðila HRFÍ, VÍS Agria dýraverndar.
Með samstarfi okkar við VÍS Agria dýravernd fáum við ýmsar upplýsingar um heilbrigði hunda sem hjálpar
okkur í ræktunarstarfi okkar. Brenda Bonnett mun halda fyrirlestra 2., 3. og 4. júní fyrir ræktunardeildir HRFÍ
í húsnæði Hundaræktarfélagsins að Síðumúla 15. Brenda hefur unnið mjög áhugaverða greiningu á öllum
helstu hundategundum í Svíþjóð. Hún hefur dregið saman þróun heilsufars og sjúkdóma í hundategundum á
árunum 1995 til 2002, en hún er sem stendur að uppfæra gagnagrunninn fram til 2005. Í skýrslum hennar sést
þróun á milli ára hjá tegundum og hvernig þær koma út í samanburði. Með þessu er hægt með markvissum hætti
að bregðast við óæskilegri þróun í ræktunarstarfi.
Brenda Bonnett leggur til eftirfarandi dagskrá:
Þriðjudagur 2. júní
Kl.19:00-21:00 FCI group 1 (German shepherd, Briard, Australian shepherd, Border Collie etc.) FCI group 2
(Boxer, St. Bernhard, Dobermann, Rottweiler, Bullmastiff etc.)
Miðvikudagur 3. júní
Kl.18:00-19:30 FCI group 5 and 10 (Icelandic sheepdog, Siberian husky, Malamute, Chow Chow, pommeranian
etc.) FCI group 10 (Afghan hound, whippet, Deerhound, Wolfhound etc.)
Kl.20:00 22:00 FCI Group 8 (Retrievers and spaniels, mostly Labradors and American cocker spaniels.) FCI
group 7 (Setters (mostly irish setters), pointers, vorsteh)
Fimmtudagur 4. júní
Kl.19:00-21:00 FCI groups 3,4 and 6 (Terriers (mostly Yorkshire, Silky and Cairn), Basset, Basset fauve de
Bretagne, dachshund) FCI group 9 (mostly Cavaliers, Papillon, Chihuahua, Shih Tzu, among other toy breeds)
Brenda hefur tekið þessa hópa saman með þessum hætti áður þar sem niðurstöður fyrir þessa hópa hljóma að
mestu svipað.
Ef einhverjir komast ekki á þeim tíma sem þeirra tegund er, þá verða fundirnir á þriðjudag og fimmtudag
almennari og því vel hægt að koma á þá.
Fulltrúi hverrar deildar getur fengið disk með nánari upplýsingum til frekari kynningar hjá deildum.
Það er ekki á hverjum degi sem okkur stendur til boða fræðsla og umræða af þessu tagi.
Því hvet ég ykkur eindregið til að senda a.m.k. tvo fulltrúa frá hverri ræktunardeild.
Vinsamlegast staðfestið þátttöku fyrir 25. maí á netfangið hrfi@hrfi.is
Kær kveðja,
f.h. stjórnar Hundaræktarfélags Íslands, Jóna Th. Viðarsdóttir,formaður

6. Önnur mál
Tillaga varðandi utankjörstaðaatkvæði samræmist ekki lögum félagsins. Verður rætt á
næsta fundi.
Auður Hallgrímsdóttir sem er í umhverfisráði í Garðabæ hafði samband við Jónu
formann og bauð stjórnarmeðlimum að hitta sig og skoða svæði sem hún hefði áhuga á
að tilnefna sem útivistarsvæði fyrir lausa hunda í Garðabæ. Auður segir að hundahald
sé leyfilegt í Garðabæ. Björn Ólafsson og Valgerður Júlíusdóttir hittu Auði í gær og
löbbu með henni um svæðið sem er í Heiðmörk. Hún vill að stjórn sendi greinagerð
svæðinu til stuðnings. Helst þarf að ljúka við greinagerðina fyrir þriðjudaginn. Auður
ætlar að senda VJ upplýsingar um hvert á að senda bréfið.
Auður Sif gerir uppkast og sendir á stjórnarmeðlimi.
7. Næsti fundur stjórnar 10. júní kl.16:15
Fundi slitið.
Valgerður Júlíusdóttir, ritaði.
Fundargerð samþykkt.

