
 
Kynjakettir, Kattaræktarfélag Íslands 
Almennur stjórnarfundur 
FUNDARGERÐ  

 
 

Dags. 23. apríl 2018 

Fundartími: kl. 20:00 

Fundarstaður: Hallakur 1, 210 Garðabær 

Fundarstjóri: Jóna Dögg Sveinbjörnsdóttir 

Fundarritari: Jóna Dögg Sveinbjörnsdóttir 

Fjöldi mættra: 5 viðstaddir og 1 í gegnum video chat: Anna María Moestrup, Helga 
Karlsdóttir, Jóna Dögg Sveinbjörnsdóttir, Íris Ebba Ajayi, Sigríður 
Þóra Karlsdóttir og Sigurður Ari Tryggvason. 

 
 
1. Aðalfundur 2018 

Staðsetning fyrir aðalfund, kanna með húsnæði hjá Dýraspítalanum í Garðabæ. Íris Ebba 
ætlar að kanna með salinn hjá Petmark ef hitt er ekki til taks.  
Tímasetning er kl. 13:00. 
Formaður ætlar að taka að sér fundarstjórann á aðalfundi. 
ársreikningur. 

 
2. Hugmyndir um aðila í lausar stöður. 

Umræður um aðila í stöður - Senda á nokkra aðila og stinga að þeim með með 
sýnigarstjórann.  
 

3. Á að breyta lögunum tengt við hverjir geta kosið á aðalfundi? Erum orðin of sein til að 
breyta fyrir aðalfund. Spurning um að boða til reglugerðarfundar.  
 
 

4. Kynningar 
Dýralæknar í Víðidal hafa sýnt áhuga á fyrirlesturm fyrir félagsmenn 
 

5. Yfirferð á lagabreytinga tillögum sem munu vera kosið um á aðalfundi Fife, svo við getum 
kynnt þær félagsmönnum 
Tillaga frá Belgíu, Svíþjóð og Noregur um aldursbreytingar, Tillaga um Cornish Rex fari í 
cat 3 í stað 4.  
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6. Þórðarsjóður 
Breytingar á þórðarsjóði - var hugsaður til fræðslu, kaupa tímarit og annað, en breyttir tímar, 
spurningum um að hann stuðli meira að kynningum, nota fyrir að borga sal. Verið er að 
greiða 5% af hagnaði sýningargjalda. Gjaldkeri leggur til að hækka upp í 7% af 
félagsgjöldum. Eða 5% af seldum miðum á sýningu. Kannski leggja fram tillöguna á 
lagabreytingarfundi?  Stendur um sjóðinn að það megi breyta á aðalfundi. Setja inn í 
fundarboð og heyra hug fólks.  
 

7. Semja og senda bréf til Heilsuráð Fife 

Verðum að vera búin að senda fyrir aðalfund og segja að við séum að bíða eftir svari.  

Formaður og sýningarstjóri setja niður punkta sem þurfa að koma fram í bréfinu. Ritari 

mun síðan fara yfir og hreinskrifa bréfið.  

 

8. Þarf að áminna skráningarstjóra um að senda bækur til yfirlestrar til sýningarstjóra. 

Varaformaður fyrir hönd stjórnar ætti að tala við skráningarstjóra þar sem hann er í 

ræktunarráði. 

 

 

9.  Bréfið frá Guðbjörgu Hermanns í sambandi við umboð til að skrifa undir skjöl. 

Stjórn vill samþykkja en finnst vanta votta á blaðið með fullu nafni og kt.  

 
 

Fundi slitið kl. 21:45 
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