Svenska Dorperföreningens styrelsemöte( messengermöte) 1:e oktober 2018
Närvarande: Stefan Einarsson, Lawrence Heatman, Anneli Wallin, Erik Löfstrand och Helena Hepp
Frånvarande: Lolo Sörelius och Kicki Landström

1. Ordförande ringde upp, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Helena satt beredd för sekreteraruppdraget och justeringsman blev Stefan.
3. Föregående mötesprotokoll summerades. Baggauktion avklarad, informationsmöte i
samband med Kulla gårdsauktion är avklarat, Helena har börjat med förklaring av
kurssystemet, men ej klart ännu. Mycket kretsade kring hemsidan. Vi får tänka om där nu
eftersom Carina och Olof dragit sig ur pga av tidsbrist. Beslut i alla fall på att
styrelsemötesprotokollen skall ligga där under dokument.
Sydafrikaresan har annonserats ut på FB och många har anmält sig. Vi behöver göra något åt
den dåliga uppkopplingen på våra möten.
Fårets dag på i Borgholmsslottsruin är också avklarad i helgen som gick. Elin o Emil
Carlströms djur fanns representerade där. Lawrence o Mia samt Kristina Ekstrand hjälpte till.
4. Kassarapport: Nya medlemmar! Fyra via hemsidan, Kassan just nu 17929:- Stefan problem
med att logga in på föreningsmailen, kan inte se adresser, Annelis son Joel kan kolla upp om
man kan lägga in flera användare på google.
5. Taggsystem. Vem anmäler man sig till? Lolo o Kicki ansvariga. Vi behöver komma ut med info
om detta. Kostnad etc. Vad blir gränsen gällande antal djur för gårdsbesök? Anneli lägger en
blänkare till Lolo o Kicki om att sätta igång. Förslag att kolla vem som vill komma hit och vad
kostnad ungefär blir. Vi har förslag att Lawrence börjar att kolla med tex Raymond Reed. Vi
bör göra ett körschema så att vi delar upp vilka som kör runt honom och fixar boende. Kicki o
Lolo får uppdrag i att starta upp och vi vidarebefodrar dessa synpunkter till dem.
6. Hemsidan. Mats har lovat att lägga in uppfödare, och annonser en dag. Sen får vi hjälpas åt
att skicka in alla uppgifter till Erik. Helena har tagit på sig att sedan hålla den uppdaterad.
7. Elmia 24-26 okt. Vi har fått räkning av Elmia som Stefan fått via Sms från Anneli. Det är
tydligen någon form av djurförsäkring. Anneli skickar original till Stefan. Vi måste dela box
där. Anneli och Lizette delar och visar varsin tacka. Anneli vill fixa en väst till dess. Hon har
provbroderat och tycker att den vita skall ha en beige skugga istället för en gråskala. Erik som
också provbroderat håller med. Anneli fixar någon sorts bomullsväst att ha på sig till Lizette o
henne själv. Stefan har provtryckt på rygg. Dock fel filformat på eftersom det blev taggigt, så
vi behöver se över den(logon). Rollups är nu hos Elin, hon får skicka upp dem till Anneli.
Anneli kontaktar henne om detta.

8. Övrigt.
• Brunnbydagarna. Erik varit kontakt med HIR. De låter positiva. Han ska få besked om
hur de tänker i denna månaden. Lite oroliga är de p ga att de inte haft djur där
tidigare. Men vi fixar ju allt sånt så det finns ju ingen anledning att vara det.
• Helena kollar intresset för att ha ett fysiskt möte? Mycket som skall diskuteras ang
Sydafrika, taggning och Brunnby. Vi måste börja i tid så det inte rinner iväg…
November/ dec verkar funka för alla. Alla funderar på var någonstans vi kan träffas.
Förslag att vi kan komma upp på en fredag kväll. Ha möte utvilade på lördagen och
sedan åka hem på lördag kväll/alternativt söndag morgon. Helena kollar på datum
och driver frågan…
• Erik undrar ang nya medlemmar har vi nåt utskick till dem? Ett litet välkomstbrev?
Klistermärke? Hade varit trevligt att man faktiskt får respons på att man faktiskt blivit
medlem. Erik kollar upp vad det kostar trycka upp klistermärken…
• Stefan tog upp att vi behöver diskutera årsmötet? Stadgeändringen? Mila mässan?
Blir den helt säkert av? Var finns majoriteten av medlemmarna? Kanske dags flytta
till någon annanstans som inte är så centralt som Skåne?? Ide kom upp att man
kunde använda ex Raymond Reed, om han nu kommer hit och taggar, som
föredragshållare om Dorper med en lite annan vinkling än bara hur man bedömer.
Kanske höra lite om hans resor runt om i världen för att köpa upp djur, Vad han har
för erfarenheter kring det? Skillnader, likheter länderna emellan? Lite historik? Enl
Lawrence är han en väldigt kunnig person, som är intressant att lyssna på. Han kan ju
komma till Mila mässan ändå om den blir av, men eftersom han ändå skall åka runt
och tagga djur så kan vi ju förlägga årsmötet någon annanstans lite mer norröver?
Alla styrelsemedlemmar uppmanas att tänka till om vart vi skulle kunna ha årsmötet.
9. Nästa möte bokar vi inget datum till. Kanske vi har turen att ses fysiskt istället. Helena
undersöker.
10. Mötet avslutades
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