
Kæru félagsmenn,  
Anna Guðjónsdóttir heiti ég og hef setið í sem 
varamaður í stjórn félagsins okkar síðastliðin 2 ár. 
Nú langar mig að bjóða mig fram til starfa í 
aðalstjórn félagsins en til vara í varastjórn. Þetta 
hafa verið áhugaverð 2 ár, stjórn hefur starfa vel 
saman og því langar mig að halda áfram því starfi. 
 
Í dag bý ég ásamt hundunum mínu í Mosfellsdal, 
en ég Chihuahua og Lhasa Apso. Allir mínir hundar 
taka þátt í sýningum félagsins en ég hef einnig 
verið að prófa rallý-hlýði sem mér finnst mjög 
áhugavert og skemmtileg leið í þjálfun. Ég hef átt 
Chihuahua síðan árið 2006 en ég bjó í tæp 10 ár út 
í Finnlandi þar sem ég kynntist sýningum og 
ræktun. Þegar ég flutti aftur heim til Íslands í 
byrjun 2019 hlotnaðist mér sá heiður og traust að 

vera boðið inn í þá nú þegar þekkta og virta ræktun og í dag rækta ég ástamt 2 
frábærum konum. Ég er sjúkraþjálfari að mennt og hef unnið sem slíkur á 
Landspítalanum í Fossvogi síðastliðin 3 ár. 
 
Ég hef mikin áhuga á fræðslu og sýningum, en á þessum 2 árum hef ég meðal annars 
setið í fræðslu nefnd stjórnar og frá síðasta aðalfundi í sýningarstjórn félagsins. Þetta 
eru málefni sem mig langar að halda áfram að koma að, styrkja og leggja mitt að 
mörkum. Ég er að eðlisfari jákvæð manneskja, tel lífið of stutt til að dvelja við 
neikvæða hluti og mér finnst við félagsmenn innan HRFÍ þurfa að standa saman því 
við erum það sem gerir félagði okkar að því sem það er. Úr námi og starfi sem 
sjúkraþjálfari hef ég góða reynslu af mannlegum samskiptum sem og reynslu og 
færni af teymsvinnu sem hefur reynst mér mjög vel á síðastliðnum 2 árum. Ég veit 
að verkefni stjórnar eru fjölbreitt og mig langar að halda áfram að leggja mitt að 
mörkum til að gera gott félag ennþá betra. 
 
 
 
 


