Dorperföreningens styrelsemöte 12 november 2018, (messengermöte+ underlag FB diskussioner)
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Ordf hälsade alla välkomna och mötet öppnades.
Protokollförare blev idag
Justeringsman blev
Föregående mötesprotokoll sammanfattades. Problemet med inloggning på styrelsemailen
är ännu inte löst. Anneli och Stefan kommer inte in. Problematiskt för stefan då han behöver
uippgifter till medlemsregister. Taggningssystemet nu igång, Lolo o Kicki håller på att
organisera det hela. Hemsidan har inte gått framåt men lösning är i antågande
förhoppningsvis. Räkning från Elmia hade kommit och Anneli skulle vidarebefordra det till
Stefan…. Elmia har genomförts. Anneli och Lizette tog dit djur. Erik hade hjaft ett första möte
med HIR ang brunnbydagarna till sommaren nästa år. Helna skulle kolla om det kunde ordnas
ett fysiskt möte. Blev inte så dock. Svårt med tider som passar alla. Erik undrade om vi inte
skulle skicka ut något till nya medlemmar, något välkomstbrev, klisterdekal med logga etc.
Erik skulle kolla kostnad för klistermärken. Vi diskuterade årsmötet. Plats och genomförande.
Kanske föredrag av Raymond Reed om han kommer hit och taggar?
Kassarapport (stefan) På fb diskuterades vad pengarna ska räcka till…
Rapport från ordförande konferens(Eric)
Avelsplanen- Tack Kicki o lolo! Vore bra om den kom in på hemsidan.
Taggsystemet (lolo o Kicki)
Hemsidan. Diskussionsunderlag skickades ut på fb. Helena kommer att åka upp den 14/11 till
Erik för att bli invigd i hemsidan. Tanken är att helena skall lägga in allt som saknas och sen
vore det bra om någon annan kunde ta över själva driften och helena står bara för lite
sammanfattningar. Med steg ! är att allt kommer på plats.
Utställningar, Elmia och kommande. Diskussionsunderlag på fb. Kommentare om detta var
att förslag att de som tar dit djur är ansvariga men måste lägga ut om hjälp så vi hjälps åt att
bemanna. Vädertåliga foton och en rollup till behövs. Något mer att visa på bordet.
Dorperboken till försäljning samt ett skinn och en fäll för att visa på. Kan ju finnas med ett
korsningskinn också. Bara det tydligt framgår vilket det är. Mila mässan är också på g nu igen.
Lawrence berättar…
Nya medlemmar. Helena gjort förslag till en välkomstbroschyr till nya medlemmar. Lite dåligt
med bilder på vit dorper. Skall vi trycka upp? Helena kan tänka sig sponsra om det inte kostar
mer än en femhundring typ..
Årsmötet, diskussionsunderlag fb. Lolo erbjöd sig att ordna så vi kunde vara hos henne om
det inte blev för många. Kanske behöver hyra lokal? Helena har motionen över sig… inte
gjord ännu…men är snart dags att skicka ut, beroende på när vi lägger årsmötet. På fb fanns
lite olika förlag på upplägg. Årsmöte i samband med taggning, årsmöte som helt fristående
grej med intressant hemma hos reportage. (Helena tycker inte att det skall sammanfalla med
taggning)
Sydafrika. Vi har stängt ”slussarna” för anmälning. 35 Anmälda. Helena har gjort ett förslag
på jacka som skall ingå i priset som blir en spec designad jacka till sydafrika. Erik har tagit
fram olika alternativ på modell. Mycket på g nu. Lawrence berättar.

