Stjórnarfundur FHD 17. ágúst 2009 kl. 16:00 í Sólheimakoti

Mættir eru: Ólafur E. Jóhannsson, Egill Bergmann, Kristinn Einarsson, Hulda Jónasdóttir, Haukur
Reynisson boðar forföll. Einnig eru mættir Jón Ásgeir Einarsson og Pétur Alan Guðmundsson.
Ólafur E. setur fundinn og dreifir dagskrá fundarins.
1. Alhliða veiðiprófið 29. ágúst 2009. Farið yfir stöðu mála.
2. Veiðipróf haustsins dómarar/prófstjórar. Skipan prófstjóra á prófin 5. – 7. september, 10.
og 11. október og 24. og 25. október. Mannaðar stöður, Egill Bergmann dæmir og
Kristinn Einarsson tekur að sér prófstjórn.
3. Stofnun FHD - klúbbs á Norðurlandi. Rædd er sú hugmynd að stofna klúbb fyrir norðan og
að finna aðila til að halda utan um stofnun klúbbsins. Pétur mun ræða við aðila fyrir
norðan.
4. Ýmis mál varðandi heimasíðu.
a. Hverjir skrifa og setja inn efni á heimasíðu.
Ákveðið er að ritnefnd sjái um að setja inn efni á síðuna, í henni eru Ólafur E., Jón
Ásgeir, Hulda og Haukur. Ólafur og Jón Ásgeir sjá um að setja inn efni, aðrir ef þeir eru
sérstaklega beðnir um það.
b. Öflun styrktaraðila. Rædd er vinna við öflun styrktaraðila, fara þarf yfir við hvaða
aðila menn vilja ræða og hvaða nýir aðilar komi inn. Ákveðið að ræða frekar á næsta
fundi.
c. Uppfærsla gagnagrunns FHD – innsláttur gagna í nýjan grunn. Rætt er hvernig best sé
að bera sig að varðandi þessa vinnu og hverjir gefa kost á sér í hana. Ákveðið er að
taka eitt kvöld eða hádegi í samantekt á gögnum og meta hvert umfangið er. Hulda
og Ólafur munu gera sér ferð niður á félag.
d. Önnur atriði (frá PAG). Pétur kemur með athugasemdir við FHD síðuna, nefnir
jafnframt að gott væri að fá logo FDH í shortcut eins og oft tíðkast. Einnig hefði hann
viljað sjá teljarann hafa meira vægi. Póstlisti væri sýnilegri.
5. Afmælishátíð HRFÍ. Weimaraner og Vizla mæta á kynningu hjá HRFÍ á fimmtudeginum
eftir sýningu. Hulda mun senda tölvupóst á tengiliði og kanna betur með þátttöku
annarra tegunda.
6. Diplómur, meistaraskjöl. Jón Ásgeir mun hanna ný diplómaskjöl fyrir næsta fund.

7. Önnur mál. Rætt er að rétt sé að taka upp prófstjóragjafir. Einnig er rætt um stig vegna
alhliðaprófa. Að alhliðapróf geti gefið stig til stigahæstu hunda. Ákveðið að skoða nánar
og fara yfir reglur alhliðaveiðiprófa. Ákveðið er að marka stefnu varðandi verðlaunagripi
FHD.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:40.

