Protokoll fört vid Svenska Dorperföreningens konferens 16-17juni-2018
Plats: Hemma hos Erik Löfstrand i Heby
Närvarande: Erik Löfstrand, Kicki Landström, Helena Hepp, Lolo Sörelius och Lawrence
Heatman
Frånvarande: Anneli Wallin, Stefan Einarsson
§1

Vice ordförande välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.

§2

Erik valdes till ordförande för mötet.

§3

Jobbet som sekreterare föll på Helena

§4

Och sist men inte minst blev Kicki vald till justeringskvinna.

§5

Vi klargjorde syftet med denna arbetshelg. Syftet är att delegera ut och få saker
i rullning. Tillfälle att diskutera och bolla idéer med varandra och att hitta
lösningar. Dorpersverige behöver en förening, som jobbar aktivt för att stärka
djurens självklara plats i fårsverige, både som renrasig avel och som fantastiskt
tillskott till korsningsaveln.

§6

En kort spontan fråga ang stadgeändring av antalet ledamöter i styrelsen
berördes aningen. Antalet styrelseledamöter som krävs för att ta ett beslut är
tämligen lågt… Bara 2 st??Mötet beslutade bordlägga denna till nästa möte.

§7

Föregående mötesprotokoll gicks igenom

Fototävlingen.
Skall det vara styrelsen som är jury? Kanske inte så bra? Kanske välja någon
ur någon annan förening som jury? Mötet diskuterade lite olika kandidater
och kom fram till Carl Helander (en person som är kunnig i ämnet och som
många respekterar), Anders Lindberg (tar många bilder och har fotoöga),
Hanna Forsberg ordf i östgöta lamm, svenska fåravelsförbundets lokalavdelning
i Östergötland (fårkunnig och bra öga för fina djur.) Lawrence frågar Carl
och Anders, Lolo frågar Hanna. Mötet beslutar ändra inlägget om
fototävlingen till en annan jury. Kicki ger Anneli uppdraget att ändra inlägget så
fort hon får info om jurymedlemmar. Efter den 31juli (deadline)
sammanställer Kicki alla bilder och skickar till juryn, därefter tas inlägget bort.
Swish till föreningen
Vi hade inte fått någon information om hur vida Stefan anslutit oss eller ej.
Frågan bordläggs tills nästa möte
Föregående mötesprotokoll lades därefter till handlingarna.
§8

Ett försök till att sortera, nulägesbeskriva programpunkterna gjordes, men gick
senare över i att beta av dem en efter en. Många saker kom upp efter hand och
hänger ihop med vart annat.
-Aktuellt:

Linköping:

Anders Gunnarson ordf i Texelföreningen vill att en dorper domare skall
komma till Linköping. Raymond Reed, som är mycket känd i hela världen är klar
för Linköping. Kostar ca 14000:-. Linköping är dock inte beredda att ha ett
minimipris på auktionen. Så är det kanske rätt ta hit domare? Folk vill inte ta
med värdefulla baggar till auktionen o bli av med dem för underpris. Nästa år
kanske rasföreningarna skall ta om hand om auktionen, då blir det
förhoppningsvis ändring. Kanske ska vi inte delta, men i så fall göra en
gemensam skrivelse tillsammans med andra rasföreningar till
Linköpingskommitten om varför vi inte deltar och vilka krav vi har för att ställa
upp. Under mötet pratade Lawrence med Anders. Lammproducenterna och
texelföreningen kan tänka sig sponsra med halva kostnaden för att ta hit
Raymond om vi ställer upp med minst tio baggar till försäljning. Klarar vi det? Vi
kan ju även använda Raymond till taggning mm. Vi bordlägger frågan och
inväntar Anders som kontaktar sina partners så han inte lovar för mycket.
Lawrence rapporterar så fort han vet något. Förhoppningsvis under söndagen.

Brunnbydagarna:
Västerås stora händelse i början av juli. Det mesta utomhus, men går att lösa.
Kanske kan vi ha någon typning/taggning? Erik efterforskar om vi får vara med.
De skulle dessutom ha seminarium om köttkvalitet. Mötet beslutade att detta
evenemang kunde bli något positivt att satsa på till nästa år. Många
möjligheter finns med denna mässa/utställning som ligger bra geografiskt sätt.
Borgholm.
Vem skall åka? Verkar trögt få någon dit. Lolo tycker det vore bra om någon
annan än hon själv kunde åka? Lawrence pratar med Elin om hon är
intresserad.
Elmia
Vit och svart är anmält. Anneli har inte fått något bra svar från
fåravelsförbundet om hur det skall arrangeras, och om något blir av när det
gäller köttgrejen…Dock har inte Maria och Anneli den bästa kontakten. På
grund av detta kontaktar Lolo Maria och meddelar även att hon ev kan tänka
sig ställa upp åka dit om förutsättningar är rätt. När vi väl är där så måste vi
representera föreningen. Vi borde ha en policy för hur man beter sig…
Policy vid mässor/utställning
Vi diskuterar riktlinjer och beslutar, att den som står i montern ska
representera föreningen och inte sig sjävl. Det är Inte ok att lägga fram
visitkort, broschyrer om sin egna gård. Dock ok att ha det bakom för att ge ut
om någon frågar dig om ditt företag. Personen skall ha representativ klädsel
och något plagg med Dorperföreningens logga på.
Erik håller på att kolla upp priser. Har kontakt med en firma inom familjen som
säljer bra kvalitets profilkäder. Man skall kunna välja vilken färg man vill ha på
plagget samt vart loggan skall sitta. Beslut tas att Erik tar fram ett paket för
styrelsen/funktionärer.
Vad för trycksaker skall vi ha. Vad har vi nu? Rollup absolut. Mer än en för bra
fördelning i Sverige. Tidigare möten har vi även diskuterat typ canvas med fina

bilder. Mötet diskuterade också olika möjligheter det finns för att fixa
”ställning” hänga tavlorna på på de utställningar där det bara finns ett bord.
Vad betalar föreningen när vi står på mässor? Föreningen står för ståndet.
Därutöver är det ideellt som det ser ut nu. Olika mässor har olika
förutsättningar, så det kan se olika ut.
I största möjliga mån ska vi representera både vitt och svart. Grimma på djuren
är ok att ha gårdsnamn på. Likaså att berätta vart fåren kommer ifrån. Dock i
möjligaste mån särskilja gårdslogga med föreningens monter.
När man visar djur skall de vara klippta och rena. Inte glömma klövarna.
Naturligtvis i gott hull och taggade djur.
På Fårfesten i Kil blev det lite fel. Ej renrasiga dorprar var med och ej klippta.
Inte bra reklam. Lolo tar kontakt med arrangör av Fårfesten i Kil för att
framföra styrelsens reaktioner. Lolo hänvisar till vår uppförande kod
Taggning

Vi diskuterade att vi är tvungna att få in i taggningssystem i stadgarna så som vi
vill ha det, så fort som möjligt, innan det blir någon form av vilda västern där
alla gör lite som de vill.
Vi bör lägga en komplettering /alt ny paragraf till §5 i stadgarna, som handlar
om rasstandard kopplat till taggning av den sydafrikanska standarden. Mötet
beslutade att förslag till stadgeändring skall göras gällande att vi i Sverige skall
använda oss av det sydafrikanska taggningssystemet för att säkra
livdjurshandeln, tills årsmötet. Redan nu så kommer Helena att skriva en
grundläggande information, som skall skickas ut för kännedom. Den skall
innehålla bakgrund till varför vi vill anta systemet, förklaring till varför bara en
del fick möjlighet att genomföra den tidigare i år samt hur vi tänkt oss
genomföra den i framtiden. Med skall även vilka krav som ställs på uppfödarna
ingå. Denna info delar Helena med styrelsen först på fb därefter ut officiellt om
fått klartecken. Taggning skall ske minst vid ett tillfälle per år, (jan/feb) då flest
uppfödare tros ha djur som är minst 10mån gamla. Kan även bli fler tillfällen
tex om Brunnbydagarna blir en hit. Sista anmälningsdag är i slutet av november
året före till jan/feb taggning. Kostnad är beroende på hur många som vill ha
taggning så det får vi vänta lite att gå ut med. Det måste i alla fall framgå att
det inte är gratis. Självklart måste man även vara medlem i den svenska
dorperföreningen.
Vi behöver titta på sydafrikanska stadgarna för att se om vi köper det rakt av
eller ej. Skall vi ha ett register? Kanske efter varje taggning få ett registerutdrag
för allmän beskådan/ alt efter begäran.
Dorprar kan se väldigt olika ut beroende på vilket land de kommer ifrån och
vilka egenskaper man har avlat på. Jätteviktigt att vi kommer igång med detta
och att vi kan motivera varför.
Gårdstypning
För att uppfödare skall kunna få möjlighet att bedöma sina djur utanför den
årliga taggningen skall vi sammanställa en lista med folk som gått
bedömningskurser. Det skall kunna gå att ladda ner ett dokument på hemsidan
där man fyller i typningen (både på svenska och engelska) Domaren fyller i
typen, berättar vilken grad av utbildningsnivå hen har, datum och ev

kommentar samt underskrift. Denna typning skall bli en slags inofficiell typning
som kan användas t ex för vägledning i avelsurval. Helena fixar en mall för
detta dokument.
Information till fårfolk
Får Folk i allmänhet Behöver information om embryoinsättning/smittskydd.
Förklara hur det går till och vad man får räkna med. För och nackdelar och
jämförelse mellan olika avelsstrategier. Vi skall hjälpa Einar de Wit, som
tidigare visat intresse för ett sådant uppslag, men som det tidigare inte varit
läge för, att skriva en artikel i fårskötsel. Nu finns det många raser som kommer
att lägga in och då är det inte enbart en företeelse som gäller Dorpern i Sverige.
Lolo kontaktar Einar om en sådan här sak. Detta är även något som bör finnas
på hemsidan.
Hemsidan

Många turer, hemsidan går inte att använda. Inför mötet har Helena pratat
med Anneli som skickade vidare för en slutlig rapport till Carina Broms. Carina
har försökt men ej lyckats ta bort eller lägga till. Mötet beslutar att lägga ner
hemsidan. Mycket pengar går förlorade, men det skall vara vårt ansikte utåt
och den smällen får vi ta.
När vi gör en ny måste vi bestämma hur den skall se ut.
Vad skall finnas med?
-Händer just nu… På framsidan måste folk se att det är en levande
hemsida. Det finns alltid något att skriva, påminnelser, kort summering om vad
som är beslutat på styrelsemöte, info etc (Helena skickar pm till Carina) Det kan
inte gå flera månader mellan ”inläggen”.
Flikar:
-Bildgalleri. Medlemmar kan skicka in bilder på sina egna djur till webmaster.
Tillåtet skriva vem som tagit kortet. Carina kan få befogenheten att fritt
begränsa antalet bilder från en och samma person, så att inte galleriet
domineras av en eller ett par medlemmars foton. Carina kan eventuellt behöva
krympa ner storleken på bilden. Hon kan kontrollera så det inte blir
övervägande från bara en gård.
-Avel:
Det hade varit bra med flik för ”Avelsnördar” där man kunde få info om detta.
T ex. förklaring av avelssiffror på auktionsdjur/”fårkort” i Australien där vi
hämtar embryo ifrån. Mötet ger ett förslag att Lawrence i sin auktionskatalog
nu i höst har en ”lathund” med förklaring på svenska. Även att vi ber Adrian
prata om det på kursen.
Kort information om avelsstrategier i Dorperavel, Semin, embryo eller naturlig
väg. För o nackdelar med de olika. Korta tips om korsningsavel med Dorper.
Vilka effekter man kan förvänta sig, Även kanske en liten ”att tänka på i
renrasig Dorperavel”. Lite om management( foder, utrymme, bete mm) För
svenska förhållande.
Rasstandard
Taggningsystem i Sverige-säker livdjurshandel
Olika linjer som finns i Sverige- bild
-Dokument:

(nedladdningsbara) -livdjursavtal, Gårdstypning(engelska/svenska)
-Om Föreningen:
-Om rasen:
-Kontakt:
Svensk dorper(kontaktformulär)
Styrelsen- kontakt till styrelsemedlemmar samt kort presentation av desamma
-Arkiv:
Australien, auktioner, resultat ,kurser, mm
Summa totalt 7 flikar, ev 6 max. Inte bra med för många. Kanske placera ”ny
medlem”, ”kontakt” och ”uppfödare” för sig?
Övrigt på hemsidan:
-Annonser
Annonser är jätteviktigt. Pengar in. Banners som man kan klicka på och komma
direkt till deras hemsida. Förslag sälja för 1000.-/år. Ev tillfälliga
”huvudsponsorer” kan förhandlas fram. 2-3 mån avtal.
-Gårdsnamn på uppfödare. Krav att vara medlem i svensk dorper plus att det
kostar 500 att vara med på hemsidan/år. Skall stå om man har taggade djur
eller inte. Gårdar med logga samlas för sig och de utan logga för sig. Även en
Uppfödarkarta kopplat till uppfödarna.
Möjlighet för våra nordiska grannar att finnas med på uppfödarlistan.
Vi beslutar att det skall finnas Kontakt mail på hemsidan som alla i styrelse
kan läsa och få inloggning till. Förslag-Svenskdorper@gmail.com. Helena fixar
konto. (Om namnet är ledigt dvs) Vem skall ha denna adress? Helena meddelar
ny mailadress till Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Einar de Wit, Gård o
Djurhälsan, Elitlamm, någon mer?
Adressen ska finnas på hemsidan, Anneli delegerar vem som skall svara på de
olika mailen. All korrespondens skall ske på detta konto, så att alla är delaktiga i
styrelsen samt att ”handläggningstiden” förkortas.
-Mobilversion av hemsida
-Lista på folk som gått kurser. Och telefonnr(kontakt)
Erik har en professionell kontakt som kanske kan hjälpa. Kontaktar under
helgen. Resultat- Erik och hans kontakt sparkar igång hemsidan under nästa
vecka.
-Elitlamm.

Type skall in. Elitlamm inser att Dorper är här för att stanna så det är på g.
Registerutdrag från sydafrika skall sammanställas och skickas som pdf till
elitlamm och föreningen. Bra om taggning är med i härstamningsbevis.

-Varför skall man vara med i dorper föreningen?
Mycket kommer lösa sig självt men vi diskuterade en årlig dorperdag. Kanske i
samband med Brunnbydagarna? Bjuda in alla uppfödare, föreläsare…Förklara
varför man bara måste vara medlem. kolla prognos för mängd slaktdjur för att

kunna förhandla fram bra avtal. Mycket har hänt/händer när det gäller kött.
Lolo har haft besök av Scan och tillhörande kockar. Helena skall ha studiebesök
hemma hos sig bestående av uppköpare/grossister av kött. Elisabet Svensson
från Scan kommer till Lawrence o Mia i höst och får info om muskelscanning
-Sydafrika

Datum? Svårt med datum eftersom olika delar av landet har olika toppar av
arbete. Förslag tisdag 11/6 2019, kursdatum start 13/6. Kolla med vår norska
kollegor som var med i Australien. 25 personer bekvämt antal, men kanske
klämma in några till. Norska? Finska ? Lawrence har en lista i huvet att gå
igenom, annars först till kvarn som gäller..
Helena o Lawrence pratar vidare om planering.

-Muskelscanning
Lawrence har bjudit in Anders Gunnarsson, Han skall föredraga lite grann på
kursen i höst, om muskelskanning och tillsammans med Adrian diskutera hur
man kan dra fördel av detta i sin produktion. Adrian har stor erfarenhet av
detta så diskussionerna blir nog givande. Anders har införskaffat ett annat
”huvud” på sin scanner så att det skall vara möjligt att scanna dorper utan att
först behöva raka. Efter detta seminarium kan vi i föreningen se hur vi skall gå
vidare med detta bland medlemmar i framtiden. Svensk dorperförening skall
delta under dagarna på Kulla gård med ett litet stånd med b l a info om rasen
och om hur man blir medlem. Vore bra om det fanns swish till dess.
§10

Nästa möte. Messengermöte 9/7 kl 20.00 innan dess sker återkopplingar om
vad som händer kort på styrelsen fb grupp.

§11

Vi tackade Erik och gujje för deras utomordentliga förplägnadsverksamhet
samt arrangemang kring denna helg och vi bröt så småningom upp, väldigt
nöjda och taggade inför framtiden. Mötet avslutades
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Justeras
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