Stjórnarfundur Fjár- og Hjarðhundadeildar 03.04.2018
Café Meskí kl. 18:00 allir mæta
Þessi fundur er aðallega haldinn vegan þess að fresta þurfti aðalfundi
deildarinnar sem boðaður var 23.03 síðastliðinn. Fresta þurfti fundi vegan þess
að stjórn deildarinnar var ekki ljóst um reglubreytinar sem stjórn HRFI hafði gert
er varða kosningu á tengiliðium.
1. Reglubreytingin:
Það eru nokkrar spurningar sem vakna varðandi nýju reglurnar sem þarf
að fá á hreynt áður en hægt era að boða til nýs aðalfundar og kjósa um
tengiliði.
a. Þegar tengiliður er kosinn af félagsmönnum en ekki skipaður af stjórn,
er hann þá ennþá trúnaðarmaður stjórnar og vinnur hann undir
stjórninni eða er hann sjálfstæður?
b. Það er ekki tekið fram í nýju reglum félagsins hvort kjósa beri tengilið
hverrar tegundar fyrir sig á hverju ári, einungis að tengiliðir skuli
kjörnir á aðalfundi. Meigum við setja okkar egin reglur hvað þetta
varðar?
Okkur finnst einstaklega óhenntugt að kjósa tengilið til eins árs, af
tveimur ástæðum. Fyrir það fyrsta er eitt starfsár óskaplega stuttur
tími, eðlilegt er að fólk þurfi smá tíma til að koma sér inn í starfið og
verklagið og þess vegna er óhenntugt að skipta jafnvel á árs fresti. Í
öðru lagi vegna þess að í okkar deild eru eins og staðan er í dag tíu
tegundir og finnst okkur það hljóma afskaplega langur dagskrárliður á
hverjum ársfundi að kjósa jafnvel um tíu tengiliði.
Eðlilegra þætti okkur að geta skipt þessu upp, kosið tengilið hverrar
tegundar til t.d þriggja ára í senn og kjósa þá eingöngu um 3-4 tengiliði
á hverjum ársfundi, í stað tíu.
c. Hvað þurfa að standa margir kjósendur á bak við hverja kosningu svo
að að kosning sé gild? Er nóg að tveir eigendur úr tegund mæti á fund,
annar bjóði sig fram og hinn kjósi?
d. Varðandi þær tegundir sem hafa færri en 5 hunda í deilinni, má stjórn
þá skipa tengilið þeirrar tegndar eða er enginn starfandi tengiliður
Guðríður ætlar að senda póst á stjórn HRFI með eftirfarandi spurningum
svo að við í stjórn FogH getum svo fundað aftur og uppfært starfsreglur
tengiliðs á okkar síðu í samræmi við reglur HRFI, boðað til aðalfundar og
kynnt nýjar reglur fyrir félagsmönnum.
2. Breytingar hafa verið gerðar á framkvæmd á smalaeðlisprófi samkvæmt
reglum FCI.

- Gunna tengiliður Border Collie hefur kynnt sér þessar breytingar vel og
ætlar að kynna þær á aðalfundinum
3. Munum eftir fræðslukvöldinu næsta þriðjudag, allir að deila og hvetja fólk
til að mæta J
4. Næsti fundur verður eins fljótt og hægt er, eftir að stjórn HRFI hefur gefið
svar við þeim spurningum sem við erum með. Þá þurfum við að
endurskoða starfsreglur deildarinnar er varðar tengiliði svo að þær
samræmist reglum félagsins og dagsetja aðalfuninn.

