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Mætt voru: Sveinn Steinarsson formaður, Sigbjörn Björnsson varaformaður, Vignir Sigurðsson
gjaldkeri, Magnús Jósefsson ritari, Eysteinn Leifsson meðstjórnandi og Hulda G. Geirsdóttir
framkvæmdastjóri sem jafnframt ritar fundagerð.
Sveinn setti fund og fór fyrst yfir fundargerð síðasta fundar og þau verkefni sem unnin voru í
framhaldi af þeim fundi. Þar kom m.a. fram að formaður og framkvæmdastjóri fóru til fundar
við formann BÍ vegna erindis BÍ til Fhb um LM ehf. og sölu hlutar BÍ í félaginu. Stjórn telur að svo
stórt mál þurfi að fara til umfjöllunar á aðalfundi og verður málið undirbúið og tekið til umræðu
á aðalfundi næsta haust.
Formaður og framkvæmdastjóri fóru einnig til fundar við yfirmann tölvudeildar BÍ varðandi
svokallaðan Sölufeng, gagnagrunn um söluhross á netinu, og í framhaldinu var sent formlegt
erindi til Bændasamtakanna varðandi samstarf. Nú hefur verið skipaður vinnuhópur beggja aðila
og stefnt er að fundi sem allra fyrst.
Formaður hefur reynt í nokkurn tíma að ná í yfirdýralækni, sbr. samþykkt síðasta fundar, og eiga
þau fund á morgun. Formaður hyggst þar fara yfir helstu málefni er brenna á greininni, ræða
dýravelferð, reglugerðir o.fl.
Stofnverndarsjóður og verðskerðingarsjóður. Formaður og framkvæmdastjóri hittu lögfræðing
BÍ fyrir skemmstu og ræddu þessa sjóði og hugsanlegar breytingar á úthlutunarreglum þeirra.
Málið liggur hjá honum núna og þarf að fylgja því eftir. Einnig var formanni falið að leita
upplýsinga hjá ráðuneytinu og koma þar á tengingu við þá er með þessi mál fara á þeim
vettvangi.
Umsókn frá Meistarafélagi kjötiðnaðarmanna um styrk vegna fagkeppni MFK 2014.
Búgreinafélögin hafa um árabil komið að þessu verkefni og Fhb styrkt hrossakjötshluta
keppninnar. Samþykkt að veita kr. 150.000 til verkefnisins líkt og fyrri ár. Sótt verður um það
framlag í verðskerðingarsjóð.
Umsókn Íess bænda um styrk til átaks í markaðssetningu- og auglýsingu á folaldakjöti. Stjórn tók
jákvætt í erindið en óskar eftir nánari upplýsingum um verkefnið og ítarlegri kostnaðaráætlun.
Framkvæmdastjóra falið að fylgja málinu eftir og hafa samband við fulltrúa verkefnisins og óska
eftir þessum upplýsingum.
Stjórn mun svo afgreiða málið í framhaldi af því.
Samstarf við FT. Gengið hefur verið frá uppgjöri félaganna vegna skrifstofureksturs samkvæmt
samkomulagi. Starfsmaður Fhb mun framvegis ekki sinna verkefnum á vegum FT, en FT býðst að
eiga aðsetur á skrifstofu Fhb og geyma þar gögn samkvæmt samkomulagi. Mun FT greiða fyrir
þá þjónustu.

Hestheimar barnanna. Hulda lagði fram handrit að bók sem kallast Hestheimar barnanna.
Handritið er unnið af konu sem er hestakona og vinnur með börnum og hún hefur mikinn áhuga
á því að koma þessu efni á framfæri. Fundarmenn sammála um að þarna væri um mjög
áhugavert verkefni að ræða og mun framkvæmdastjóri eiga fund með höfundinum fljótlega til
að ræða hugsanlega aðkomu Fhb að útgáfu og dreifingu þessa efnis.
Matarhlé
Bæklingur / fræðsluefni um varnir gegn sumarexemi. Félag hrossabænda gaf út fyrir nokkuð
mörgum árum bækling á ensku og þýsku um varnir gegn sumarexemi. Félagið stefnir nú að því
að endurgera slíkan bækling og birta á netinu, auk þess að dreifa honum til útflytjenda sem og á
sýningum erlendis. Framkvæmdastjóri sá um gerð eldri bæklingsins og mun hún láta lesa texta
yfir úr eldri bæklingi, uppfæra og endurhanna. Efninu verður komið á netið svo fljótt sem auðið
er og svo til prentunar.
Heimasíðan www.fhb.is þjónar sínu tilgangi ágætlega, en kominn er tími á tæknilega uppfærslu
og ræddu stjórnarmenn það mál nokkuð sem og hugsanlegar viðbætur eða breytingar á síðunni.
Huldu falið að vinna áfram í málinu, greina kostnað og kynna fyrir stjórnarmönnum. Einnig rætt
um www.icehorse-experience.is vefinn og framtíð hans, hugmyndir um að Fhb jafnvel kaupi
upptökuvél sem hægt væri að safna nýju efni inn á. Hulda mun skoða málið áfram í samráði við
stjórn.
WorldTölt í Danmörku. Hulda greindi frá undirbúningi en FHB og LH/LM munu vera með
sameiginlegan kynningarbás þar í næstu viku. Um er að ræða einn stærsta vetrarviðburð
íslenska hestsins á meginlandinu. Áherslan í kynningunni verður á kynningu á Landsmóti á Hellu í
sumar sem og íslenska hrossarækt.
Equitana 2015. Hugmyndir eru uppi um stórt og öflugt íslenskt svæði á Equitana á
hestasýningunni í Þýskalandi á næsta ári. Formaður og framkvæmdastjóri hafa fundað með
Rúnari Þór Guðbrandssyni sem er íslenskur tengiliður sýningarinnar og hefur hann þegar pantað
300fm sýningarsvæði. Formaður og framkvæmdastjóri fóru einnig ásamt fulltrúum LH/LM og
Rúnari til fundar við Íslandsstofu varðandi verkefnið. Fulltrúi Íslandsstofu tók erindinu vel og
mun skoða möguleika þeirra á aðkomu að málinu. Málið verður unnið áfram. Um mjög
umsvifamikið verkefni er að ræða, en stjórnarmenn voru jákvæðir fyrir því og allir sammála um
að aukinn sýnileiki Íslendinga á stórsýningum erlendis væri af hinu góða.
Jón Baldur Lorange frá BÍ kom til fundar og ræddi aðild BÍ að FEIF og hvaða áhrif
skipulagsbreytingar innan BÍ/RML hafa þar á. Nú þarf að endurskoða aðkomu BÍ að FEIF og fleiri
mál sem að þessu lúta. Jón lagði einnig fram ársskýrslu WorldFengs og kynnti fyrir stjórninni.
Fundarferð formanns hefst í næstu viku og með honum í för verða Gunnfríður Elín
Hreiðarsdóttir sviðstjóri búfjárræktar hjá RML og Haraldur Þórarinsson formaður LH. Formaður
mun legga áherslu á kynningu á starfi félagsins og þeim verkefnum sem eru í gangi núna,
kynbótamál og fleira.

Farið yfir reglugerð um flutninga búfjár. Stjórnarmenn gerðu nokkrar athugasemdir við drögin
sem sendast munu til ráðuneytisins. Huldu falið að koma þeim rétta leið.
Sigbjörn fór yfir helstu samþykktir FEIF þings sem hann sat um liðna helgi. Rakti einnig
niðurstöður hófarannsóknar háskólans í Zurich en þar kemur í ljós að mjög langir hófar eru
"óheilbrigðir" og ljóst að bregðast þarf við þeim niðurstöðum.
Fleira var ekki gert og fundi slitið um klukkan 16:30.
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