
 Ársfundur Fjár- og hjarðhundadeildar 30.mars 2017 

Fundargerð 

Fundurinn haldin á skrifstofu HRFÍ. 

Stjórn mættir:  Hilmar Sigugíslason, Svanborg A. Magnúsdóttir, Stella Sif Gísladóttir, Birna Sólveig 

Kristjónsdóttir og Kristlaug Elín Gunnlaugsdóttir(Dótla) mætti ekki til fundar. 

Dagskrá fundarins: 

1. Kosning fundarstjóra og ritara. 

2. Skýrsla stjórnar  

3. Ársreikningar 

4. Tengiliða skýrslur  

5. Stjórnarkjör 

6. Önnur mál 

Fundurstjóri kosinn Ingibjörg Ólafsdóttir og Stella Sif Gísladóttir ritari. 

 Fundarstjóri les upp reglur um kjörgengi félagsmanna og biður um að kjörgengi félasmanna sé kannað. 

Brina Sólveig les upp nöfn fundarmanna og kannar kjörgengi þeirra 42. félagsmenn mættir með 

kostningarrétt.  Einn félagsmaður sem mættur var á fundinn er ekki á lista fyrir virka félagsmenn en hann 

segir að  hann sé búin að greiða ársgjald  félagsins HRFÍ og hundurinn var skráður á síðustu febrúar 

sýningu HRFÍ en hún fær ekki að kjósa. 

Hilmar les upp árskýrslu stjórnar 2016 

Svanborg les upp ársreikningar deildar 2016 

Fundarstjóri ber upp til samþykktar árskýrslu og ársreikninga stjórnar Þeir eru samþykktir samhljóða. 

Fluttar voru skýslur tengiliða  

Jóhanna Magnúsdóttir flutti skýslu Australian Cattle dog,                                                               

Systa Atla flutti skýslu Australian Shepherd,                                                                                            

Ástríður Magnúsdóttir Bearded Collie ekki mætti vantar skýslu,                                                                                             

Hjördís H. Ágústsdóttir flutti skýslu Berger Blanc Suisse-White Swiss Shepherd,                                                                                                                                                                                                                  

Guðrún S. Sigurðardóttir flutti skýslu Border Collie,                                                                                                                                                                                                                           

Valdís Rúnarsdóttir flutti skýslu Briard                                                                                                  

Guðríður Magnúsdóttir Collie rough & Collie smooth mætt ekki en Svanborg flutti skýrsluna,                                                     

Kristlaug Elín Gunnlaugsdóttir Pembroke Welsh ekki mætt vantar skýrslu,                                                   

Anna Jónsdóttir flutti skýslu Old English Sheepdog,                                                                                

Lilja Dóra Halldórsdóttir flutti skýslu Shetland Sheepdog,  



Stjórnarkjör   

Kjörtímabili tveggja stjórnarmanna lýkur á þessum ársfundi Hilmars og Stellu Sifjar.                

Bæði hafa ákveðið að bjóða sig fram til endurkjörs.  Einn stjórnarmaður ákvað að segja sig úr 

stjórn Fjár-og hjarð, þarf þá að kjósa um sæti hans sérstaklega til eins árs. 

Auk  Hilmars og Stellu Sifjar bauð sig fram Sunna Dís Jensdóttir.  Fjörtíu og tveir félagsmenn 

höfðu kostningarrétt .  Hilmar hlaut 23. atkvæði, Stella Sif hlaut 17. atkvæði, Sunna Dís hlaut 35. 

atkvæði.  Hlutu Hilmar og Sunna Dís kostningu til tveggja ára.                                                                

Kosið var um 1. laust sæti í stjórn til 1. árs. Buðu sig fram Stella Sif og Guðríður Eva 

Þórarinsdóttir. Stella Sif hlaut 17. atkvæði Guðríður Eva hlaut 23. atkvæði.  Hlaut Guðríður Eva 

kostningu  til 1. árs. 

Önnur mál 

Björn Ólafsson spyr um hvers vegna það var leyft að para saman Collie rough & smooth af 

ræktunarnefnd þar sem Fjár og hjarð og vísindarnefnd höfðu hafnað pörun rough & smooth og 

þar sem þetta er ekki leyft upprunalandinu og einugis leyft í Svíþjóð ? 

Lára Birgisdóttir óskaði BIS Nýpu-Hunda Þöskuldur Briard til hamingju með sigurinn á  febrúar 

sýningu HRFÍ og fékk hann mikið lófaklapp fundarins. 

Birna Sólveig og Stella Sif stjórnarmenn lögðu fram tillögu um breytingu á stigagjöf stigahæðstu 

hunda deildar. Niðurstaða félagsmanna fundar eftir mikla umræðu var að það þyrfti að 

undirbúa breytingu stigagjafar betur og kynna hana vel fyrir félagsmönnum fyrir næsta ársfund 

2017. En nú er stuðst við kerfi stigahæstu hunda HRFÍ. 

Ný stjórn Fjár-og hjarðhundadeildar skipa  Hilmar Sigurgíslason og Sunna Dís Jensdóttir til 

tveggja ára. Svanborg A. Magnúsdóttir, Birna Sólveig Kristjónsdóttir og Guðríður Eva 

Þórarinsdóttir til eins árs. 

 

Stjórn  Fjár- og hjarðhundadeildar. 

30. mars 2017 

    

    

 


