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Dags.
Fundartími:
Fundarstaður:

8. janúar 2017
17:50
Hallakur 1, 210 Garðabær

Fundarstjóri:

Jóna Dögg Sveinbjörnsdóttir

Fundarritari:

Jóna Dögg Sveinbjörnsdóttir

Fjöldi mættra:

7: Jóna Dögg Sveinbjörnsdóttir, Guðbjörg Hermannsdóttir, Sunna
Ingvarsdóttir, Kristín Holm, Helga Karlsdóttir, Íris Ebba Ajay og
Guðný Ólafsdóttir

1. Haustsýning 2016
Almenn ánægja var með sýningarformið á haustsýningu.
Gjaldkeri á eftir að yfirfara stöðu eftir sýningu en mun gera á næstu dögum.
Stjórn er einróma sammála að halda sama sýningarformi á næstu sýningum til að fá meiri
reynslu á þetta form.
2. Vorsýning 2017
Ákveðið er að opna fyrir skráningu á vorsýningu í endaðann janúar.
Fjöldi katta inn á sýningu þarf að vera betur auglýst.
Varðandi húsnæði:
- Kanna með íþróttasali utan Reykjavíkur fyrir húsnæði.
- Athuga líka með Kauptúnið og Smáratorgið.
Ritari og varaformaður taka við auglýsingastýringu fyrir vorsýningu.
Sigga Rósa og Þórunn taka yfir skráningarstjórann.
Hugmynd um að bæta við Öldungaflokka á vorsýningu (BOO).
3. Aðalfundur 2017
Aðalfundur 2017 verður haldinn 13. maí.
Auglýsa þarf eftirfarandi stöður:
- Ritari
- Gjaldkeri (Íris Ebba endurnýjar framboð sitt)
- Formaður
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Leggja til viðbótarlög á reglum Kynjakatta um að ekki megi para læðu eldri 9 ára nema
gegn læknisvottorði. Láta kjósa um þetta á aðalfundi.
Kjósa þarf í aganefnd á aðalfundi.
4. Önnur mál
Hvetja MAST til að breyta reglum um að hafa hámarks aldur á ræktunarlæðum.
Senda fréttatilkynningu og minna ræktendur á að í landslögum standi að ekki megi para
læðu yngri en 1 árs.
Ræktunarráð - skipum í hana: Helga Karls, Vigdís Andersen, Guðbjörg Guðmunds.
Tillaga sem var rædd á aðalfundi 2016 um að börn fái að bera upp í dóm. Mörg rök voru
rædd sem voru á móti þessu. Stjórn er einróma sammála um þetta myndi ekki ganga á okkar
sýningum.
Hugmynd kom um að halda mögulega aukasýningu fyrir katergoríu 2, þó ekki á vegum
Kynjakatta.
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