
Dorperföreningen styrelsemöte 15/5 2018 (messengermöte) 

 

Närvarande: Kicki Landström, Anneli Wallin, Lolo Sörelius, Helena Hepp, Erik Löfstrand samt Stefan 
Einarson 

Frånvarande: Lawrence Heatman 

1. Helena sekreterare 
 

2. Lolo justerar 
 

3. Föregående mötesprotokoll sammanfattades  
-Kicki hade pratat med Kristina ang vita Dorper på fårets dag. Hon verkade inte så peppad. 
Lolo hade också snackat med henne, men inte fått vare sig ett ja eller nej. Lolo tar kontakt 
med henne igen om ett definitivt svar. Anneli har anmält att vi kommer. Lolo var inte säker 
på att hon skulle dit. Kvar att snacka med är Björn. Anneli kontaktar honom. 
-Anneli skickade ut statistik från elitlamm under mötets gång. 
-Anneli mailade kontaktperson på Elmia under mötets gång. 
-Erik berättade att Lawrence hade blivit kontaktad av texelföreningen om att ta hit en 
Dorperdomare till Linköping. 
-Carina Broms har fått koder till hemsidan, men Anneli har inte hört något mer från henne 
förutom ett OK. Anneli hade själv råkat plocka bort den nya hemsidan när hon skulle gå in 
och ändra och lyckats ladda upp den gamla. Men efter ett samtal till Roger hjälpte han 
henne att fixa tillbaka allt. 
-Anneli har skickat förfrågan till Justin om föreläsning i samband med hans besök hos Vlada 
men ej fått respons. 
-Anneli lägger ut om fototävling på FB. Förslagsvis deadline den sista juli. Då hinner vi välja 
ut vinnare och fixa mtrl tills Elmia. 
Föregående mötesprotokoll lades därmed till handlingarna.  
 

4. Kassörsrapporten- 19178kr på kontot. Räkning på konferensen betald, inga nya 
inbetalningar. 43 medlemmar. Stefan kollar med bank om kostnad för Swish. Stefan fick 
styrelsens välsignelse att avgöra om det är en skälig kostnad och i så fall ansluta föreningen 
till Swish. 

 
5. Detta diskuterades 

Fysiskt möte beslutades bli den 16-17/6 hemma hos Erik. Anneli tyckte att det var roligare 
att gifta sig än att vara med på vårt möte… Annars tror vi väl att alla kan. Erik berättar att 
han tänkt att erbjuda gäststuga och rum där vi kan vila våra hårt använda hjärnceller efter 
dagens diskussioner. Vi delar naturligtvis på kostnaden för maten. Inför mötet uppmanar vi 
alla att skriva ner idéer och funderingar vi har. 
Vi diskuterade Linköping lite grann. Lawrence kanske har lite mer information tills vi möts 
hemma hos Erik. Vi bordlade diskussionerna tills arbetsträffen. 
Helena meddelade att Ansökan till Svenska köttföretagen inte blir inlämnad. Det var en rätt 
komplicerad ansökan där man hade fått lägga ner rätt mycket tid på att ta reda på uppgifter 
om kostnader för sökta pengar. Tyvärr fanns inte tiden för detta denna gång, men vi var 
överens om att hålla ögon öppna för denna typ av pengar att söka. Kanske bättre förberedd 
nästa år. 



Ang fototävling diskuterade vi lite grann om upplösning. Kanske inte säger så mycket för det 
flesta om man skriver upplösnings krav. Kanske bättre upplysa om att det skall vara en 
skarp, tydlig bild som ej ska vara komprimerad i något mail program eller liknande. Vi var 
också överens om att vi skulle tillverka två ”roll-up s” så vi kan fördela dem i norra och södra 
Sverige så att man slipper posta dem emellan. 

 
6. 16-17/6 nytt fysiskt möte hos Erik  
7. Mötet avslutades  

 
 

Sjöbo 14/5 2018 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Helena Hepp    Lolo Sörelius   

 

 

 

 


