Dorperföreningen styrelsemöte 19/3 (messengermöte)

Närvarande: Kicki Landström, Anneli Wallin, Lolo Sörelius, Helena Hepp, Lawrence Heatman, Stefan
Einarsson och Erik Löfstrand
1. Helena sekreterare
2. Lolo justerar
3. Föregående mötesprotokoll var det konstituerande. Protokollet är klart och skall skickas ut
under morgondagen så att framförallt banken blir nöjd. Helena gjorde även en kort
summering av årsmötesprotokollet. Framförallt för de som ej var där. Årsmötesprotokollet
kommer också att skickas ut för genomläsning innan justering.
4. Kassörsrapport, På kontot 21116kr, Ash är betald. Lawrence har betalt hotell, men ej skickat
faktura till föreningen ännu. Finns några Dorperböcker till salu. En del av pengarna går till
föreningen. Om man vill ha dorperboken så har Anneli hemma.
5. Planering av året. Vad ska vi åstadkomma? Hur och var ska vi synas, planering
sydafrikaresan?
• Angående resan så berättar Lawrence att Adrian gärna vill hålla kursen o Ash
erbjuder sin gård, samt en Rodney Reiner, som också är mycket kunnig, är
intresserad av att hjälpa Adrian. Vi är överens om att använda Vetlanda resebyrå
som vi tyckte gjorde ett bra jobb till Australien. Det blir troligtvis inte mer än 25
platser så först till kvarn. Detta på grund av att Ash inte äger ett hotell… Lawrence
fortsätter planering av denna resa och tar den hjälp han behöver. Viktigt att hjälpas
åt.
• Ska vi vara med i Borgholm? Sista helgen i september brukar det vara. Det är i
samband med en skördefest på Öland. Den avslutas med fårdagar i slottsruinen.
Lolo var där förra året och tyckte det var roligt. Åker gärna igen men någon annan
kanske vill delta året? Lägga ut på hemsidan o FB ifall att man vill delta. Rätt mycket
förberedelser så det är viktigt att intresserade betämmer sig så snart som möjligt. Vi
var eniga om att vi ville delta i alla fall.
• Elmia i oktober? Vi ska även där lägga ut en förfrågan om vilka som vill vara med.
Lawrence kom med förslag om att höra med andra rasföreningar om att göra någon
liknande grej som på mila. Lawrence menar att det vore roligt om föreningar kunde
gå ihop. Det finns en del nya raser som inte ens har inte en förening.
Fåravelsförbundet vill inte vara med på vare sig Mila eller Elmia, vad är orsaken?
• Lawrence och Erik är intresserade av att delta i en arbetskommitte för
utställning/auktion. Erik ledare för denna. Han lägger ut på fb om fler vill vara med.
Inte fler än sex st tycker vi. Andra ställen att vara med på diskuterades. Elmia,
Borgholm och ev lantbruksmässa i Brunnby. Kanske man kunde fundera på att delta
i denna till nästa år så vi syns lite mer uppåt landet också.
• Förslag att på baggauktionen i Linköping ha egna domare för att fler ska ställa upp
med djur. Dock ett problem att man inte tillämpar minimipris. Mångas uppfödare
har värdefulla djur och vill inte släppa djur för underpris, Lawrence skall försöka
prata med Carl Helander om att få in minimipris… Lolo pratar med Tomas Ohlsson...
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En reaktion av Lawrence på detta är att det är knäppt att inte utställningsdjuren i
Linköping, som ställs ut dagen innan auktionen får vara kvar när auktionen går.
Dumt. Finns det en anledning till detta? Förslag att bjuda in domare som kan typa o
tagga dem i samband med utställning.
Arbetsgrupp avel. Det finns många idéer och många viktiga frågor. Man kan inte
släppa aveln, som tex Tyskland o GB gjort. Det måste till riktlinjer för hur taggnings
system och avelsplan för Sverige ska se ut. Det skall vara ett måste att vara med i
något slags ”avelsprogram” för att stå med som uppfödare. Viktigt att
dorperföreningen skaffar sig ett förtroende utåt, att vi tänker seriöst på detta och
att vi kan utlova en objektivitet inför rasen och dess uppfödare. Föreningen bör i
alla lägen uppmuntra att man skall acceptera det svenska systemet, som vi kommer
att jobba fram.
När det gäller taggning så är det viktigt att alla som vill får möjlighet. En gång per år
kanske är för lite? Det är också en kostnadsfråga för föreningen. Vi beslutar att bilda
en arbetsgrupp för alla dessa frågor. Kicki är ledare för denna och ansvarar för att
det kommer ut på FB om det finns någon som är intresserad av att delta i denna
grupp, styrelsen tycker även att Lawrence är en given deltagare i denna grupp då
han ”redan börjat” inofficiellt för ett tiotal gårdar inklusive hans egen, under
senvintern 2018.
Diskussion kring fåravelsförbundets förslag för 350kr plus moms i avgift för att lägga
in embryodjur och seminbaggar. Uppfödare upprörda. Kan bli mycket pengar..
Anneli reagerar på att fåravelsförbundet, som ej vill delta i Mila och Elmia, bara på
Fårfesten i Kil, som enligt Anneli framförallt fokuserar på ull, skinn och hantverk och
inte alls på köttrasuppfödning/slaktlammsuppfödning. Detta är inte att vara ett
förbund, som skulle vara objektivt och sätta alla fårraser i fokus. Anneli har pratat
med en del ordföranden från andra köttrasföreningar om att skriva ihop en reaktion
på detta. Anneli skriver ihop ett utkast där vi får tycka till så fort lamningen lugnat
sig.
Efter all diskussion om arbetsgrupper och om allt som är på g så är vi överens om att
vi måste ha fysiska möten också och inte bara telefonmöten.
Hemsidan: Anneli jagar Nicklas om att lämna ifrån sig koder, men är tydligen svår att
få tag i.. Hemsidan måste komma igång. Detta får vara en prioritet. Det finns folk
som står redo att jobba med den då Carina och Olof Broms sagt sig ta an denna
uppgift. Om inget händer så gav Erik ett förslag att han kunde höra med någon
bekanting som kunde fixa en ny hemsida för i princip endast en lammkotlett som
betalning…

6. Övriga frågor:
• Medlemslistan behöver uppdateras, kanske Stefan kan kolla upp detta? Vilka som
fortfarande med? Dessutom är kontaktuppgifter undermåliga? Kanske skicka ut ett
brev? Stefan menar att det största problemet varit återkoppling. Stefan har inte fått
reda på vilka som ansöker om medlemskap eller som betalar in. Han har gått
igenom de medlemmar och sponsorer som betalt in och försökt få ordning på det
men det måste vara enkelt för nya blivande medlemmar att ansöka och Stefan
måste kunna se…
Förslag att skriva uppgifter och maila att man vill bli medlem, sen får man faktura.
Dock vill inte Stefan ha allt för mycket att hantera, kanske inte allt behöver läggas in
i register? Går att ha någon pärm hemma?

•

Förslag att vi skall ta fram tröjor och västar för försäljning. Mötet var positiva till
detta.

7. 16/4 nytt möte. Telefonmöte kl 20.00
8. Mötet avslutades och de flesta gick ut för att passa lamning, utom sekreteraren som la sig
ner för en lätt pill i navlen…
Sjöbo 21/3 2018
Vid protokollet

Justeras

Helena Hepp

Lolo Sörelius

