Stjórnarfundurinn með tengiliðum
var haldinn í húsnæði HRFÍ og fimmtudaginn 5. mars 2015 og hófst kl. 20:00
Mættir: Guðrún tengiliður Border Collie, Systa tengiliður Aussie, Hilmar
stjórnarmaður og Ingibjörg formaður. Svana boðaði forföll.
Tengiliðir skiluðu skýrslum vegna eftirtalinna tegunda:
Briard, Corgi, Australian Shepheard, Border Collie, Sheltie, Rough Colllie og Smooth
Collie.
Skýrslu vantar frá Old English (er komin innsk ió) , og Malin.
Formaður þakkar tengiliðum góð skil.
Starf heilbrigðisnefndar.
Búið er vinna skýrslu um Border Collie, Old English og Briard. Ekki er búið að skila
skýrslum vegna hinna tegundanna. Formaður verður í sambandi við nefndarmenn til
að athuga hvernig gengur að klára verkefnið.
Ársfundur 2014
Ársfundur verður haldinn fimmtudaginn 19. mars kl 19:30 í húsnæði HRFÍ.
Kjörtímabil tveggja stjórnarmanna lýkur á ársfundinum þeirra Jórunnar og Hilmars.
- Hilmar Sigurgíslason hefur ákveðið að bjóða sig fram til endurkjörs.
Dagskrá ársfundar
Kosning fundarstjóra og ritara
Skýrsla stjórnar
Ársreikningur 2014
Skýrslur tengiliða
Stjórnarkjör
Önnur mál
Formaður sendir auglýsingu um fundinn til HRFÍ til birtingar á vef félagsins og birtir
hana einnig á vef deildar og FB síðu.
Heilbrigðisnefnd:
Þrír nefndarmenn eru í nefndinni þær Ástríður, Silla Dal og Guðrún. Þær skiptu með
sér tegundum og Guðrún er búinn með sinn hluta en Ástríður og Silla eru enn að
vinna sinn hluta.
Deildarsýning
Ekki hefur enn fengist leyfi til þess að halda sýninguna frá stjórn HRFÍ og því alls
óvíst hvort næst að halda hana þar sem við höfum ekki getað staðfest boð til
dómarans var búinn að samþykkja að koma til landsins frá USA.

Önnur mál



Rætt að vera ekki með tengiliði fyrir þær tegundir sem eiga ekki hunda í
deildinni. - Málið verður skoðað og tekið aftur fyrir á næsta fundi stjórnarinnar.
Rætt að stjórnin myndi taka við fyrirspurnum varðandi þær tegundir meðan
ekkert að gerast í ræktun þessara tegunda.



Hafin er vinna við endurskoðun reglna um fjárhundaeðlispróf og verður
verkefnið unnið áfram í stjórninni.



Stjórnin mun skrifa greinar í næsta tölublöð Sáms - formanni falið að hafa
forystu um málið

Fundi var slitið kl. 21:30.
Fundargerð ritaði Ingibjörg Ólafsdóttir

