
 Haldinn 19. Maí 2021 í húsnæði HRFÍ, Síðumúla 15 klukkan 20:00. 

Mæting 14 manns. 

 

Heiðar Sveinsson setti fundinn og leggur til fundarstjóra og fundarritara.  Fundur samþykkir Þórhall 

Atlason fundarstjóra og Gunnar Örn Arnarson fundarritara. 

 

Þórhallur tilkynnir að löglega hafi verið boðað til fundarins þar sem boðað var til hans á heimasíðu 

HRFÍ og Facebooksíðu deildarinnar.  Ekki var gert athugasemd við fundarboðið. 

 

Þórhallur fór yfir dagsskrá fundarins og eru dagskráin skrifuð eftir dagskránni. 

 

1. Ársskýrsla stjórnar fyrir starfsárið 2020. 

Heiðar Sveinsson fer yfir ársskýrslu stjórnar og stiklar hann þar á stóru þar sem skýrslan liggur 

fyrir á vefsíðu deildarinnar í heild sinni. 

2. Rekstrarreikningur deildarinnar. 

Heiðar Sveinsson fór yfir rekstrarreikning 2020 og var hann samþykktur án athugasemda. 

3.  Tengiliður tegundarinnar. 

Á aðalfundi deildarinnar á að kjósa um tengilið deildarinnar og hafði Erla Benediktsdóttir 

óskað eftir að losna úr þeirri stöðu og hafði Unnur Olga Ingvarsdóttir boðið sig fram sem 

tengilið og var það samþykkt af fundinum. 

 

 

 

 

 

 



4. Kosning til stjórnar. 

Þrjú sæti eru laus til tveggja ára Heiðar Sveinsson, Gunnar Örn Arnarson og Sunna Birna 

Helgadóttir sem gefur kost á sér áfram en Heiðar og Gunnar gera það ekki. 

 

Guðni Björgvin Guðnason og Karl Gíslason bjóða sig í stjórnina og voru þessar breytingar 

samþykktar. 

Stjórn Deildarinnar skipa nú: 

Unnur Birna Helgadóttir 

Óli Þór Árnason 

Unnur Olga Ingvadóttir  

Guðni Björgvin Guðnason 

Karl Gíslason 

Óskum við nýrri stjórn til hamingju og þökkum fráfarandi stjórn fyrir vel unnin störf. 

 

5. Val í nefndir. 

 

Veiði og vinnunefnd: 

Þórhallur Viðar Atlason 

Vilhjálmur Kári Heiðdal 

Víðir Lárusson 

Ævar Valgeirsson 

Heiðar Sveinsson 

Vilhelm Jónsson 

Guðrún Björg Ragnarsdóttir 

 

Bása nefnd: 

Edward Birgir Dóruson 

 

Sýninganefnd og Skemmti- og göngunefnd: 

Guðbjörg Guðmundsdóttir 

Sólrún Dröfn Helgadóttir 

Sunna Birna Helgadóttir 

Óli Þór Árnason 

Þórdís Skúladóttir 

Edward Birkir Dóruson 

Theodóra Róbertsdóttir 

 

Vefsíðunefnd: 

 

Olgeir Gestsson 

Guðbjörn Guðmundsdóttir 

Sólrún Dröfn Helgadóttir 

Karl Gíslason 

 

Allir starfmenn þessarar nefnda fá kærar þakkir fyrir sitt starf. 

 

 

 



Heiðrun stigahæstu hunda.  Tekin var ákvörðun um að heiðra bara stighæsta hund i 

veiðiprófum þar sem haldin voru alls 9 veiðipróf á síðasta ári, ekki er heiðrað fyrir stigahæsta 

sýningarhund vegna þess að það var bara haldin ein sýning. 

Stigahæsti hundurinn í veiðiprófum var: 

 ISFtCh OFLW-19 FTW-20 Heiðarbóls Dimma – Eigandi: Heiðar J. Sveinsson. 

 
Til hamingju með árangurinn Heiðar og Dimma sem gat ekki verið viðstödd. 

 

 

 

Önnu mál: 

Guðlaug Gísladóttir kom fram með hvatningu til ræktenda að fylgjast með hvort hvolpar frá 

þeim séu lifandi upp á að gagnagrunnurinn okkar sé sem nákvæmastur, senda síðan póst á 

vefstjóra ef hundur eru dauður. 

 

Heiðar Sveinsson rifjar upp mál sem Halldór Björnsson kom með á síðasta aðalfundi varðandi 

ræktunarmarkmið. Upplýsti hann um að það væri kominn inn á heimasíðu deildarinnar 

upplýsingar um ræktunarmarkmið og DNA upplýsingar.   

Sjá þessa slóð: Ræktunarmarkmið Retrieverdeildar – Retrieverdeild HRFÍ 

Þetta hefði verði auglýst vel á síðunni og á Facebook.  Tóku fundarmenn undir það og voru 

ánægðir með þessa vinnu stjórnarinnar. 

  

Margrét Pétursdóttir talar um að dýralæknar séu að nota misjafnar aðferðir við DNA 

sýnatöku vegna prcd-PRA. Þess vegna ætti að vera til eitthvað eyðublað fyrri dýralækna.  

https://retriever.is/raektunarmarkmid-retrieverdeildar/


Heiðar Sveinsson svaraði að þetta væri í ferli hjá HRFÍ, svo væri spurning hvort þetta breyttist 

með tilkomu nýja tölvukerfisins. 

 

Guðlaug Gísladóttir kemur með spurningu um að setja bekk upp í Sólheimakoti  og gefa hann 

í nafni Þórgunnar Eyfjarðar Pétursdóttur.  Mun næsta stjórn taka það mál til athugunar. 

 

Heiðar Sveinsson var með lokaorð þar sem hann þakkaði meðal annars öllum fyrir sín störf 

því allir eru að vinna þetta í sjálfboðavinnu.  

Þórhallur Viðar Atlason sleit fundi. 

 


