
Svenska Dorperföreningens styrelsemöte 9:e juli -18 (Messenger möte) 

Närvarande: Anneli Wallin, Lolo Sörelius, Erik Löfstrand, Kicki Landström, Stefan Einarsson, Lawrence 
Heatman och Helena Hepp 

§1 Ordf. hälsade alla välkomna och mötet öppnas. 

§2  Erik valdes till justeringsman. 

§3 Efter att ha kämpat med att lokalisera vilka olika bakgrundsljud som hördes, med vilda 
gissningar på matlagningskurs… och efter att vi blivit av med Lolo flera gånger lyckades vi till slut hitta 
henne och få alla till att sitta still och sluta laga mat…så kunde vi ta tag i föregående mötesprotokoll, 
som lästes upp av Anneli och vi kunde kolla av vad som hänt sedan vår konferens hos Erik. 
 
Fototävling:  Anneli ändrat texten ang. jurymedlemmar, alla tillfrågade har tackat ja till uppdraget. 
Under mötets gång uppmärksammades det att vi skrivit fel datum på deadline för tävlingen då den 
utlystes. Anneli ändrade till den sista juli istället. Vi behöver mer tid för att kunna få fram rollups, mm 
 
Swish till föreningen: Stefan glömt, men tar tag i det i det snaraste. Vi bör ha swish som senast till 
dess Kulla gård har sin auktion, då föreningen skall finnas representerad och förhoppningsvis värva 
medlemmar. 
 
Linköping:  Man kunde tro att matlagningskursen börjat igen för att turerna kring auktionen verkar 
vara en enda soppa och det verkar bli en riktig pannkaka för att inte säga riktig kalkon… Saker har 
ändrats sen vårt sista möte. Först fick texelföreningen i uppdrag att fixa domare till auktionen, men 
gick väl inte att komma överens, så nu är det lammproducenterna som tagit över evenemanget helt. 
Lawrence har fortfarande inte fått något riktigt svar därifrån mer än att Lammproducenterna 
meddelat att de tyckte är att vi var så dåligt representerade förra gången så vi inte var välkomna dit i 
år. Lawrence försökt förklara att det var p g a att vi hade vår Australienresa då, men den förklaringen 
har inte tyckts gå hem. De vill då inte heller sponsra halva domarkostnaden på att ta hit Raymond 
pga. detta. Lawrence har hamnat i en konstig sits. Det var nästan klart, och Raymond var intresserad 
och så kom detta oväntade besked. Hur bra verkar det utåt? Det verkar inte heller som om 
texelföreningen hade något att säga till om heller längre.  
Mötet var väl i det hela överens om att då bättre strunta i det. Problemet med minimipris kvarstår ju 
också. Kanske det ger sig självt i framtiden med fler raser som lägger in embryo… vem vill sälja en 
bagge för 4000 då? 
Kanske vi skall satsa på en annan auktion i mellansverige tillsammans med andra ras föreningar? 
Kanske ta hit Raymond i februari istället? Både för taggning och kurs? Dock viktigt att göra saker i rätt 
ordning. Först måste info om taggning system nå ut till medlemmarna. Helena väntar på att 
hemsidan läggs ut för att gå ut med samma info både där och på FB. Lawrence väntar dessutom 
fortfarande på definitivt svar från lammproducenterna och när han fått det så kontaktar han 
Raymond. När det händer hade det ju varit bra att kunna boka Raymond för annat evenemang 
istället. Innan dess måste vi också ta ställning för om mila blir av eller ej..  
 
Brunnbydagarna:  Erik var där i år. Han kollade runt lite mest för att se hur det skulle kunna ordnas 
praktiskt då Brunnbydagarna först och främst är en lantbruksmässa för maskiner. Förutsättningarna 
verkar dock vara näst intill perfekta för att göra ett evenemang med djur. Erik kommer att kolla med 
mässgeneral och/eller annat löst folk han kan få kontakt med för vidare förhandlingar om detta. Det 
är en välbesökt mässa. Frågan om andra köttraser skulle vara välkomna dit svarade vi ja på. Erik 
återkommer om detta vid ett annat tillfälle längre fram. 
 
Borgholm: Elin Carlström kan och vill åka dit. Om de inte kan stå där 100% av tiden så erbjöd sig 
Lawrence o Mia att kunna lösa av lite grann. Lawrence sa till Elin att de kunde kontakta Lolo för mer 



information om utställningen. ”Någon” (vem?) skulle be Elin kontakta Kristina också om de behövde 
avlösning från närmare håll. Anneli jagar Björn vidare om den vita dorpern också..¨ 
 
Elmia: Maria Edman meddelat Anneli, beroende på hur många som anmäler sig så vet hon inte om vi 
får plats eller ej med både vitt o svart. Inväntar svar.  
 
Policy vid mässor: Profilkläder diskuterades. Ett gammalt beslut då Nicklas tagit fram ett förslag om 
en väst där föreningens logga på bröstet och eget gårdsnamn på ryggen skulle vara det som gällde, 
ändrades vid förra mötet vi hade. Det framgick inte helt klart i föregående mötesprotokoll att beslut 
togs på HUR loggan skulle placeras. Men vi förtydligade nu när alla var närvarande. Vi menade att 
Dorperföreningens logga skulle finnas på ryggen. Anneli upplyste om att det var svårt att brodera 
stort och om man trycker så håller det inte så länge. Alternativt att man broderar dorperföreningen i 
text och har logga på bröstet. Erik har fortfarande uppdraget att ta fram förslag på pris och plagg. 
Smidigast blir om logga och plagg finns på ett ställe när man beställer. Erik har förhandlat fram bra 
priser och brodyrkortet är gratis. En länk till webbutik på hemsidan kommer också att finnas på 
hemsidan. Erik återkommer med detta. Anneli kommer också att kunna ha möjlighet att brodera 
logga och text om så behövs. 
 
Taggning: Info på g när hemsida klar. Vi kommer att hålla ett informationsmöte efter dorperkursen 
på Kulla Gård i september. 
 
Info till fårfolk (ang. embryoinsättning mm), Lolo pratat med Einar de Wit som tyckte det vore 
intressant att skriva en sådan artikel. 
 
Hemsidan: Erik och Mats Wängelin har börjat fixat strukturen och tankar hem material från gamla 
sidan.. Oviex Swedens reklam är äntligen borttagen från den gamla. Konstaterat är att den gamla var 
mycket krånglig att jobba med. Ett riktigt ”hemmabygge”.. Nu får vi en 
”tiptopiställetförenflipflopkanonpiffig” hemsida som är proffsigt gjord… Endast Gud och Erik vet vad 
som uppoffrats för detta underverk… 
Den nya hemsidan kan nås via www.newsvenskdorper.se om man vill kolla o ge synpunkter. Den är 
mobilanpassad. Carina o Olof Broms får en powerpointpresentation om hur man gör för att sköta 
sidan. Kostnad 600.-…. 
Vi diskuterade layout. Anneli mailar Erik vår logga.  Bilder som skickas in, använda dem?  Kanske byta 
så det ser nytt ut när man går in? Annonser till höger? 
De uppfödare som vill vara med får betala 250 kr i år och därefter 500kr per år. Då får man ha sin 
logga och blir länkad till sin egna sida, samt en ”plupp” på världskartan var man finns., Anneli gör ett 
gruppmail till de som finns med idag och upplyser dem att om de vill bli överflyttade till den nya 
hemsidan så behöver de betala och naturligtvis vara medlemmar annars tas de bort. De måste maila 
sin logga till Anneli som därefter vidarebefordrar till Erik och Stefan får faktureringsuppgifterna. 
Stefan får meddela när det är betalt. Detta bör göras så fort som möjligt så att så mycket som möjligt 
är på plats när hemsidan läggs ut. Annonser är välkomna från både uppfödare och andra aktörer 
inom fårbranschen, det vore bra om de kunde vara rullande. 
 
Sydafrika: Nytt datum 15/6.. Plats till över 30, ändrat så många kan följa med. Helena och Lawrence 
jobbar vidare.  
Muskelscanning: Är på g 
 
§4 Kassörsrapport : 19 798kr , två nya medlemmar. Inbetalningskort måste finnas på Kulla 
dagen. 
 
§5  Aktuellt: stadgeändring ang. antalet medlemmar i styrelsen skall vara 4st istället för 
som nu 2st. Beslut på detta. Helena skriver motion. 



 
§ 6 Nästa möte blir den 6 augusti kl 20.00… messengermöte. Vi får hoppas att 
matlagningskursen är över då… 
 
§ 7 Mötet avslutades 
 
 
20180709 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
(Helena Hepp)    (Erik Löfstrand) 


