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UPPÁSTUNGUR STJÓRNAR FYRIR 
AÐALFUND SIBERIAN HUSKY DEILDAR HRFÍ 

 Eftirfarandi uppástungur munu vera lagðar fyrir aðalfund Siberian Husky deildar HRFÍ þann 1. 
mars 2015 sem haldinn verður í sal Íslenska Gámafélagsins að Gufunesvegi. Kosið verður um hvort 
uppástungurnar verða samþykktar, hafnað eða breytt. 

1. UPPÁSTUNGA - REGLUR UM NEFNDIR SIBERIAN HUSKY DEILDAR 

HRFÍ 

Uppástungur að viðbættum reglum eða breytingu á orðalagi eru vel þegnar.  

1. Hlutverk nefnda: 

1.1 Hver nefnd ber ábyrgð á eftirfarandi hlutum: 

Fjáröflunarnefnd: Sér um að halda fjáraflanir, þar á meðal bingó. 

Fræðslunefnd: Skipuleggur allt sem viðkemur fræðslu um tegundina ásamt námskeiðum, 

skrifuðum texta og öðrum fróðleik sem gagnast Siberian Husky eigendum sem og 

hinum almenna hundaeiganda. 

Göngunefnd: Skipuleggja göngur og hittinga með hundum og eigendum. 

Skemmtinefnd: Skipuleggur viðburði án hunda, þar á meðal lokahóf, útileigur og aðra 

skemmtilega viðburði. 

Sýningarnefnd: Hjálpar til við skipulag, uppsetningu og undirbúning sérsýninga og heldur 

utan um árlegu uppsetningu sýningar HRFÍ í nóvember. 

1.2 Sé um stærri viðburði að ræða er deildum frjálst að vinna saman. 

1.3 Séu trúnaðarmál borin til nefnda ber nefndarmeðlimum skylda að halda þagnareið. 

Verði brotið á reglu þessari mun nefndarmeðlimur gerður brottrækur samkvæmt reglu 

4.2. 

  

2. Uppbygging nefnda: 

2.1 Í hverri nefnd eru skipaðir í mesta lagi 6 manns ásamt stjórn deildarinnar. Öll vinna 

innan nefnda er sjálfboðavinna. 

2.2 Áhugasamir aðilar geta boðið sig fram í nefndir á aðalfundi deildarinnar í mars á hverju 

ári. Ef fleiri bjóða sig fram en laust er mun kosning þurfa að fara fram. Þeir sem ekki 

komast í nefndina eru þó eindregið hvattir til að hjálpa til. 
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2.3 Þær nefndir sem ekki verða fullmannaðar eftir aðalfund eru með opið kjör og getur fólk 

þá boðið sig fram í þær hvenær sem er með samþykki stjórnar. 

  

3. Hlutverk stjórnar í nefndum: 

3.1 Stjórn deildarinnar hefur yfirlit yfir störfum nefndar og er frjálst að mæta á fundi 

nefnda. 

3.2 Við skipulag viðburða sem þarfnast fjármagns þurfa nefndir að leggja fram 

kostnaðaráætlun til stjórnar sem mun samþykkja hana eða hafna. Einnig getur stjórn 

komið með uppástungur um hvernig og hvað má betur fara. 

  

4. Brottrekstur og uppsögn: 

4.1 Ef meðlimur nefndar þykir óvirkur að mati annarra nefndarmeðlima ber þeim að 

tilkynna það til stjórnar sem mun ræða við eftirfarandi einstakling og í versta falli gera 

hann brottrækan. 

4.2 Gerist nefndarmeðlimur sekur um að halda ekki þagnaskyldu um trúnaðarmál sem 

borin eru nefndinni verður sá einstaklingur gerður brottrækur úr nefndinni tafarlaust. 

4.3 Uppsögn úr nefndum er frjáls en þó ekki minna en 2 vikum fyrir aðalfund. 

  

2. UPPÁSTUNGA –  STOFNUN VINNUNEFNDAR 

Stofnun vinnunefndar myndi vera fyrsta skref deildarinnar til að koma upp sleðahundaprófi. 

Verður hægt að bjóða sig fram í nefndina (ef hún verður samþykkt) á aðalfundinum eða með 

netpósti í huskydeild@gmail.com (fyrir þá sem ekki komast á fundinn). 

Vinnunefnd: Finna viðeigandi vinnuprófsreglur fyrir sleðahunda og aðlaga að íslenskum 

aðstæðum. Markmið nefndarinnar er að koma á laggirnar vinnuprófi fyrir sleðahunda 

svo þeir geti fengið vinnutitla. Þegar því markmiði er náð mun nefndin sjá um 

framkvæmd þeirra prófa. 
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3. UPPÁSTUNGA –  NÝTT STIGAKERFI FYRIR STIGAHÆSTA 

SIBERIAN HUSKY ÁRSINS 

Í dag fer stigakerfið eftir hversu margir hundar eru skráðir að hverju sinni. Hundar í fyrstu fjórum 
sætum fá stig fyrir hvern hund sem þeir hafa unnið. Upp á síðkastið hafa verið miklu fleiri tíkur að 
keppa en rakkar og eru því tíkurnar að fá miklu fleiri stig en rakkarnir og því tíkur mun stigahærri 
en rakkar, sem dæmi var aðeins einn rakki meðal 5 stigahæstu hundanna fyrir þetta árið. Því var 
stungið uppá að setja upp jafnara kerfi. 

BOB – 10 stig 
BOS – 8 stig 
2. BT/BR – 6 
3. BT/BR – 4 
4. BT/BR – 2 

 

4. UPPÁSTUNGA –  STIGAKERFI FYRIR HVOLPA, ÖLDUNGA OG 

RÆKTENDUR 

Til dagsins í dag hefur deildin aðeins heiðrað stigahæsta Siberian Husky hund fyrir ár hvert en þótti 
sniðugt að heiðra fleiri ár hvert. 

A) BESTI HVOLPUR ÁRSINS 

Sama stigagjöf og fyrir stigahæsta hund ársins. Teknar yrðu allar sýningar HRFÍ, meðtaldar 
hvolpasýningarnar sem haldnar eru ár hvert. Hvolparnir fá stig fyrir sæti sín í hvolpaflokki, 
hvort sem það er yngri eða eldri hvolpaflokkur. 

 

B) BESTI ÖLDUNGUR ÁRSINS 

Hundar sem sýndir eru í öldungaflokk fá eftirfarandi stig fyrir eftirfarandi sæti: 

BOB öldungur – 4 stig 
BOS öldungur – 2 stig 

 

C) BESTI RÆKTANDI ÁRSINS 

Viljum við taka upp álíka stigakerfi og HRFÍ er með en ræktendur fengju stig fyrir hvert 
meistaraefni sem hundur frá þeirra ræktun fær og svo fyrir BOB ræktunarhóp. 

Meistaraefni – 1 stig á hund 
BOB ræktunarhópur – 3 stig 
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5. UPPÁSTUNGA –  RÆKTUNARHUNDUR ÁRSINS 

Í sumum löndum eru heiðraðir hundar fyrir gæði afkvæma sinna og því gildi þeirra sem 
ræktunarhunda. Komu upp tvær uppástungur um stigakerfi. 

A) Þegar hundur hefur verið sýndur einu sinni í afkvæmahóp fer hundurinn sjálfkrafa á 
listann og fær hann stig fyrir velgengni afkvæma sinna fyrir allt árið. 
 
Meistaraefni – 1 stig á afkvæmi 
BOB afkvæmahópur – 3 stig 
 

B) Hundur fær stig eins og að ofan nema aðeins á þeim sýningum sem hann keppir með 
afkvæmum sínum í afkvæmahóp. 


