
Stjórnarfundur í síma 8.apríl 2019. 

 
Mætt voru Sveinn, Vignir, Jón Bjarni, Eysteinn og Heiðrún. 
Dagskrá fundarins : 

1. Fundur með formanni og framkvæmdastjóra BÍ. 
2. Fundarferð 2019 –  áherslur í ferðinni. 
3. Landsmót ehf.  
4. Skipa aðila vinnuhóp vegna sumarexemisins 
5. Sölusýning FHB á Akureyri. 
6. Önnur mál, (landsliðsnefnd, uppskeruhátíð). 

 
Formaður  og gjaldkeri fóru til fundar við nýjan formann BÍ Guðrúnu Tryggvadóttur og 
Sigurð Eyþórsson framkvæmdastjóra félagsins. Tilgangur fundarins var að gera grein 
fyrir þeirri stöðu sem FHB í er í fjárhagslega, en eftir að búnaðargjaldið var fellt niður 
þá vantar stórlega uppá að tekjuhlið félagsins geti gengið upp. Fundurinn gekk 
ágætlega en okkur hefur þótt mikilvægt að upplýsa stjórn og forustu BÍ um hver stað 
okkar sé. Mikill vilji er að vinna að málinu með okkur og var ákveðið að setja málið í 
ákveðin farveg en stjórn  FHB hefur lagt mikla áherslu á að okkar búgrein fái stuðning 
frá ríkinu til að vinna að ákveðnum málum sem snerta framtíð íslenska hestsins á 
margan hátt. 
Formaður greindi frá fundarferð sem hann og Þorvaldur Kristjánsson fóru í vetur, en 
alls var fundað á átta stöðum sem voru Akureyri, Sauðárkróki, Gauksmýri í Hún, 
Borgarnesi, Reykjavík, Hellu, Hornafirði og Egilsstöðum. Allgóð fundarsókn var í 
heildina litið. Heilmikið fundarefni lá fyrir fundunum sem bæði vörðuðu málefni FHB 
og síðan breytingar á dómaáherslum og ræktunarmarkmiði á Íslenska hestinum. 
Næstu skref í vinnu við dómaleiðara og markmiðin er að fagráð taki fyrir þær 
umræður sem mynduðust á fundunum og hafa til hliðsjónar við endanlegar tillögur 
sem verða til umræðu á haustdögum. 
Á síðustu fundum LM ehf hafa úthlutanir næstu landsmóta verið verkefnið. Þegar 
hefur verið lokið við gerð endanlegs samnings sambandi við landsmótið 2020 á Hellu 
og send hafa verið samningsdrög á Hestamannafélagið Sprett vegna landsmóts 
2022 en stefnt er að því að klára þá samninga í maí. Síðan er meiningin að auglýsa 
eftir áhugasömum mótshöldurum fyrir árið 2024 með haustinu. 
FHB hefur tekið að sér það hlutverk að útvega hesta í sumarexems 
rannsóknarverkefnið. Rædd næstu skref í aðkomu félagsins að verkefninu en þegar 
er búið að auglýsa útí Bern í Sviss eftir samstarfsaðilum. Félagið mun sjáum að 
útvega 27 hross í verkefnið og þarf þeirri söfnum að vera lokið nóv – des  en hrossin 
eiga að afhendast  3. jan 2020 í Keldnaholt. Stjórnarmenn munu verða í 
ábyrðarstöðu gagnvart vali á þeim hrossum sem send verða til Bern. 
Sölusýning rædd, hvenær dagsins hún verður haldin og hvernig staðið verður að 
skráningu  og auglýsingum. Vignir ætlar að taka á móti skráningum á sýninguna sem 
verður haldin í tengslum við stórviðburð hjá Léttir.  Arnar Bjarki hefur tekið að sér að 
taka upp sýninguna sem og að streyma henni. 
Staða mála hjá landsliðsnefnd rædd en okkar maður þar Guðni Halldósson hefur 
verið mjög duglegur að upplýsa okkur um hverning starfið þar gengur fyrir sig. 
Stjórnarmenn áhugasamir um að uppskeruhátíðin verði haldin á Hótel Sögu ef það 
kemur fjárhagshelga vel út m.v aðra staði. 
Fleira ekki gert. 


