
Dorperföreningen styrelsemöte 16/4 2018 (messengermöte) 

 

Närvarande: Kicki Landström, Anneli Wallin, Helena Hepp, Lawrence Heatman, Erik Löfstrand samt 
Stefan Einarson(”mitt i vårbruket-kom och gick lite”) 

Frånvarande: Lolo Sörelius 

1. Helena sekreterare 
 

2. Kicki justerar 
 

3. Föregående mötesprotokoll sammanfattades och lades till handlingarna.  
 

4. Kassörsrapporten var oförändrad sen förra mötet. Fråga: Är det många som ej betalt? Ja det 
är en del, men trots det är medlemsantalet detta år lite högre än förra. Ska man gå ut med 
en drive för att få fler medlemmar? Möjlighet betala med Swish? Vi tar upp frågan igen. 

 
5. Detta diskuterades 

 
Inbjudan till fårets dag 27-30/9. Anneli lagt ut den på FB men ingen visat intresse. Anneli 
pratar med Björn om han har lust ställa upp med vita och Kicki ställer frågan till Kristina om 
hon är sugen. I vilket fall som helst så anmäler Anneli att någon kommer. 

 
Anneli har fått statistik från elitlamm om hur många som har Dorper, skickar ut till oss 
 
Arbetskommittéerna har lagt ut om intresse finns att delta. Max hört av sig om utställning 
men annars fattigt på deltagande. 
Hur skall det gå till på Elmia i år? Hur många djur får vi ha? Lite osäkert på vad som gäller. 
Föregående år var det två av varje ställdes ut.(svart/vitt).  Förra året kaos, folk hittade inte 
dit. Anneli försöker få tag i en kontaktperson som kan ge oss spelregler 
 
Anneli tar upp om muskelscanning. Det är viktigt komma igång. Lawrence berättar att svårt 
scanna Dorper p g a håret. Alternativ raka eller finns det någon ”sak” som förstärker så man 
slipper raka. Inte många i Sverige som utför. Fråga:  Görs det i t ex Australien, Sydafrika? 
Eller är det bara slaktkroppstävlingar som gäller? I Australien finns där många siffror och 
index, vad betyder dem? Hade varit bra att få reda på. Kanske använda oss av detta i 
Sverige? Fråga Adrian? 
 
Vi skulle få till en fysisk träff, svårt men får väl acceptera telefonmöten ett tag till Erik o Kicki 
kollar om hur och när detta kan hända. 
 
Vad ska vi då börja med? Lawrence tycker Linköping. Egen domare. Show dagen innan 
 
Anneli berättar att Justin skall komma till Vlada nån gång i september för att bla sätta in en 
massa embryon. Kanske ha någon informationsträff i mellansverige som Justin kanske är 
intresserad av att föreläsa på? Anneli luskar i detta, frågan är ju fri. 
 



Lammrikssdag på Öland 18-20 maj. Vem vill vara representant? Lolo, Lawrence och Helena 
skall dit. De tar o gör upp i ett parti poker på hemlig ort om vem som får äran…därefter 
meddelar Anneli så hon kan skicka vidare. 
  
Hemsidan. Fortfarande ingen kontakt med Niklas. Läget akut.  Anneli försöker kontakta One 
i det snaraste för hjälp att låsa upp hemsidan. Bromsarna står och väntar så snart allt är 
klart. 
 
Kicki undrar om något händer i Norrland, t ex någon lanbruksutställning, var finns material 
om man vill synas på den? Anneli meddelar att hon har flyers hemma. 
 
Det har pratats löst om att utlysa en fototävling. Styrelsen skulle välja ut de bästa och göra 
eget material till mässor istället som nu att det används bilder på utländska djur. Om man 
vinner så får man som pris att det står på bilden vart djuren finns (som reklam). Det är bara 
för oss att bestämma hur många som kan vinna. Mötet var eniga om att detta var en 
jättebra ide. Anneli lägger ut. Och förklarar spelregler mm samt upplösningskrav på bilder 

 
6. 14/5 nytt möte. Telefonmöte kl 20.00. Om vi får till ett fysiskt möte innan så ställs detta in. 

 
7. Mötet avslutades och ”off the record” hade vi lite erfarenhetsutbyte ang foderstater på just 

Dorper. 

Sjöbo 2018-04-16 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Helena Hepp    Kicki Landström 

 

 

 

 


