
Styrelsemöte Svenska dorperföreningen (Messenger möte) 6:e augusti 2018 

Närvarande: Erik, Lawrence, Lolo, Anneli, Helena och Kicki 

Frånvarande: Stefan 

 

1. Mötet öppnas och Anneli hälsar alla välkomna, Kicki hade invasion på gården och var 
tvungen att skingra folkmassan innan hon kunde ansluta sig till mötet. Stefan jobbade med 
att jaga det sista av det som kan kallas skörd och kunde inte närvara, men vi andra 
rivstartade. 

2. Helena knåpade ner minnesanteckningar. 
3. Lolo justerar. 
4. Föregående protokoll sammanfattades. 
5. Kassarapport 17788kr på kontot. Swish inte klar ännu. Bankman/kvinna har varit på 

semester…Stefan skall ringa och boka möte nu denna vecka. 
6. Utskick ang. taggsystem. Helena skrivit ihop ett nyhetsbrev. Liten förändring ang. type 

beskrivning, samt att vi slår ett litet slag för Dorperboken. Vi behöver fler böcker till 
försäljning. Stefan får i uppdrag att beställa fler från Attie på SA dorperförening. Mötet 
beslutar att 20 st. är bra antal. Leveransadress till Kulla gård då vi kommer att behöva på 
infomötet där. Om det blir några över… så fördelas dessa över landet så de finns tillgängliga 
på ett par platser när vi skall representera föreningen nästa gång. Erik lägger ut nyhetsbrevet 
på hemsidan och Anneli lägger det som en fil på FB. Det skall vara fastnålat dessutom. 
Helena mailar ut uppdaterat brev under morgondagen. Helena kontaktar Stefan ang. 
adresser för utskick per post och ombesörjer denna. 
Förklaring av utbildningsnivåerna/ kurssystemet på dorperkurser behöver vi göra. Lawrence 
fixar underlag och tillsammans med Helena skriver ihop en begriplig översättning som går att 
lägga ut.  Anneli fixar lista på de som gått kurser. Föreningen kanske skall rekommendera 
nivå på utbildning för att man skall kvalificera sig för att kunna bedöma på gårdar?? I nuläget 
finns bara en handfull, som gått högre utbildning. Efter Sydafrika kommer det att bli fler. 
Kanske en del inte känner sig trygga med att bedöma på gårdsnivå? Kommer ju dock att 
finnas ett kommentarsfält på bedömnings protokollet, där man kan poängtera uppenbara fel 
eller skriva att man är något osäker... Vi tror det kommer att ge sig. Kanske inte så många har 
behov att bedöma sina djur utanför det officiella programmet? Vi avvaktar med att publicera 
dessa dokument ett tag och ser till att först få ut informationen om taggningssystem.  
Helena hade en fråga om vem som står som kontaktperson för föreningen. I nuläget har vi 
bara mailen. Viktigt att vi använder oss av den när vi representerar föreningen. Alla har inte 
lyckats logga in ännu. Kan finnas en begränsning för hur många olika enheter som kan logga 
in på den samtidigt på olika platser. Anneli blev blockerad. Kanske vi får logga in vid olika 
tillfällen och helst då från samma enhet så att det inte blir för många? I nuläget har Lolo och 
Anneli inte lyckats ännu. Hur är det med Stefan? Vi i styrelsen finns på hemsidan med namn 
som enda personlig kontakt. Mötet ställde frågan om alla vill stå där med sin telefon?         
(alla kanske inte vill få datingförslag från okända personer?? Dorperhane söker brunstig… nä 
förlåt… kunde inte låta bli (sekr. anm. off record)) Alla närvarande sa ok till detta (syftar på 
telefon nr publicering) Stefan överväger och meddelar Erik om han vill ha sin telefon med. 

7. Hemsidan ligger upptankad, adressen är www.svenskdorper.se  hemsidan skall uppdateras 
ofta och länkas till fb. Snarast skall bilden ändras till renrasiga dorpers på förstasidan. 
Därefter överlåter vi variationen av bilder till våra webmasters i Ystad. Anneli mailar original 
logga för föreningen till Erik.  

http://www.svenskdorper.se/


Anneli har efter sitt utskick om uppfödarannonser fått frågan från uppfödare om vad får man 
för 500kr? Mötet förtydligade detta till att det ingår; Logga på uppfödargalleriet, klicka på 
den så får man typ tre bilder som kommer upp. Man hamnar på uppfödarkartan klick på 
platsen och man blir länkad till sin hemsida. Liten bugg på uppfödarkartan för tillfället dock. 
Detta felsöks i det snaraste. Förslag att det vore bra om det även kunde läggas till om man 
har vit eller svart dorper eller båda. Kicki förslag att man kunde ha svart resp. vit prick på 
kartan. Erik kommer att lägga in lite till material bl. a logga o bild, men i förlängningen 
kommer det att göras en powerpointpresentation för hur man handhar hemsidan så att 
paret Broms kan sätta tänderna i den. Erik och hans kille har gjort ett kanonjobb!! 
Vidare diskuterar vi att vi måste ha det aktuella mer synligt. Förslag att ha det till höger på 
första sidan så att man ser nyheter direkt. Diskussioner om att lägga styrelseprotokollen 
under dokument. Helena skriver kort om vad som diskuterats på styrelsemötena och lägger 
in under nyheter.  

8. Infomöte 21/9. 18.oo. Tiden står i nyhetsbrevet som skickas ut och senare ska vi gå ut på fb 
ytterligare med en blänkare. Helena kommer att hålla i mötet. Det blir en kort presentation 
och folk har möjlighet att reflektera över det nya… Efter kursen med Adrian kommer folk 
vara hungriga och behöver något blodsockerhöjande, kanske fråga hunden o herden om att 
sponsra med liten energibalja? Föreningen fixar lättare kvällsfika och bjuder på det. Anmälan 
behövs då senast den 19:e augusti till föreningens e mail. När det gäller lokal så finns en 
större lokal att använda nerför kullen om så behövs. Anmälan till dorper mail senast 19: e. 
Till mötet har vi Dorperboken till försäljning. Rollup måste också vara klar. 

9. Fototävling. Det finns 78 bilder totalt inskickade. Hur många bilder behöver vi? 4–5 till 
Rollup? Vattenbeständiga lätta plastskyltar att ha bakom sig? Lolo kom med ett förslag till 
juryn att man kunde dela in bilderna i olika teman och bedöma utifrån dessa. T e x djur på 
gräs, snö, lamm, vuxna, huvud, helkropp, fällning. Kicki och Lolo fick uppdraget att fila vidare 
på detta så att juryn kan börja jobba. Ang. rollup så kan Annelis son Joel fixa ett par olika 
layouter till denna. Tid från färdig bild till rollup är inte så lång tror Anneli, men det är rätt så 
brått. Senast den 27/8 måste uttagning av bilder vara klara för att vi skall kunna ha rollup 
färdig till utställningsstånd i Linköping.  Det kommer att läggas ut förslag och diskuteras i 
styrelsegruppen på fb i den närmsta tiden så mötet uppmanar alla styrelsemedlemmar att gå 
in och tycka, ge feedback mm så fort det bara går. Detta underlättar allas arbete och det 
minskar handläggningstiderna.  

10. Linköping. 8/9. Vi vill stå med som utställare där. Vi vill ha rollup klar till dess 
11. Nästa möte blir den 3:e sept. kl. 20.00 (Messenger möte) innan dess uppmanas alla gå in och 

kolla vår FB grupp och delta i diskussioner där. 
12. Ordföranden avslutade mötet, som stundtals lät som det utspelade sig i en toalett och 

tackade för tålmodigt deltagande. Klart är att vi inte spolar ner verksamheten i alla fall! Vi har 
mycket på gång och vi kan åstadkomma mycket genom att hjälpas åt. Det kommer bli en 
mycket intressant höst.  

2018-08-07 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

(Helena Hepp)    (Lolo Sörelius) 



 


