Styrelsemöte för svenska dorperföreningen den 1 April 2019 (messengermöte )
Närvarande: Erik, Lawrence , Lolo, Helena och Stefan
Frånvarande: Kicki och Alexander
1. Efter en dag med trubbel för många så kunde mötet öppnas med viss decimering av
deltagare.
2. Det ärofyllda uppdraget ”Sekreterare för mötet” gick till Helena
3. Justerar gör Lolo
4. Föregående mötesprotokoll. Sista ordinarie styrelsemötet hölls i början av oktober 2018.
Efter det försökte vi få till ett fysiskt möte men misslyckades med det. Det blev ett halvt om
halvt möte i november där få kunde närvara. Därefter endast kontakter och diskussioner via
messenger/facebook. Mycket har kretsat kring taggningsresan i februari och sydafrikaresan i
juni. Ett kort möte hölls innan årsmötet där vi framförallt diskuterade Brunnbydagarna.
5. Kassarapport/medlemmar. 31151,71kr på kontot. Då är det någon medlem som betalt in för
kursen till Sydafrika. Ann Christin på Mila mässan verkar frågande om de 6000.- som vi skulle
få för Ash. Till Stefan hade hon sagt att hon skulle prata med Lawrence. Lawrence skall
försöka få tag i henne. Fyra nya medlemmar har tillkommit!

6. Rapport om taggningsrundan. Hur gick den? Praktiskt/ Ekonomiskt? Vad har vi med oss tills
nästa gång? Vi var överens om att den funkat bra, Lolo har återkopplat till en del. Bara
positivt. Förslag att kanske ta betalt per taggat djur nästa gång. En del har lagt till djur under
taggning och andra har dragit ifrån djur.. Ekonomiskt plus minus noll. Milas pengar skulle bli
plus. Kanske mer ta mer i avgift nästa år?
7. Konstituerande mötet. Påskrifter och kopia till bank? Helena skriver under och skickar till Erik
och Stefan. Stefan skriver under sitt ex och skickar till Erik, Erik gör detsamma men skickar till
Stefan. Helena får ett ex för att samla alla original på ett ställe.
Anneli får fortfarande diverse post trots att vi anmält ny mailadress till förbundet redan förra
året. Helena har under dagen varit i kontakt med Maria Edman på förbundet och fått
bekräftat att det from nu är ändrat.
8. Ombud till fåravelsförbundets stämma i Mora den 11:e maj. Kicki har meddelat innan mötet
att hon kan tänkas åka dit. Erik är lite osäker på datumet men skall kolla upp. Mötet beslutar
att Erik anmäls men med viss osäkerhet, Kicki reserv. Erik pratar med Kicki som gärna får åka
med nu när det är i rätt del av Sverige. Det är en mycket trevlig tillställning och det är bra att
vara väl representerade från Dorpersidan.
9. Fårets dag på Borgholms slott 27-29 september. Vi har fått inbjudan dit. Vi måste lämna
besked senast den 20:e april. Lolo kan tänka sig ställa upp men tycker vi kan fråga Elin, som
var där förra året. Lawrence träffar henne i veckan och frågar henne då. Helena anmäler att
vi vill komma dit och lägger in om det på FB där även vi skriver om att det är taggade djur

som skall visas och helst femmor. De skall vara klippta och rena. Allt enligt föreningens
riktlinjer.

10. Brunnbydagarna.
Erik har träffat projektledaren förra veckan. De har pratat om tält över stallområdet. Erik
trycker på att vi vill ha ett bra pris för detta och kan tänka sig gå in o sponsra det själv om det
skall behövas. De har lovat att försöka ge ett bra pris. De kommer att ta fram ett kontrakt till
oss för att säkerställa att det verkligen kommer djur. Redan är det dock klart att bara dorper
kommer att bli ca 20. Det var de nöjda med, men kontrakt skall ändå skrivas.
Elin E (fårklippare) kommer dit, vallhundsklubben i Västmanland var intresserade. Dock
kanske vi behöver få bekräftat att de tar dit djur att valla på också.
Max håller på att skriva inbjudan till rasföreningarna om auktion och utställning. Erik hade
dock inte hunnit kontakta Max innan mötet. Erik återkommer om detta. Slättö kvarn kommer
att ställa upp med inomgårds.
Diskussioner förs ang pris för platsen. Vi tycker att den bör vara gratis för föreningar.
HIR är mycket positiva till fårens inträde på mässan, utställare har hört av sig o vill vara med
o sälja prylar. Lantmännen vill dit med foder bland andra.. Utställare är välkomna att anmäla
sig direkt till Brunnbydagarna. Då poängtera att inga hantverksinriktade företag blir
godkända.
Lolo kontaktar Gård och djurhälsan ang om de vill stå med som företag samt om de vill köra
veterinärbesiktningen på djuren.
Ska vi ha auktionsförättare? Mälardalens baggauktion vem använder någon. Erik tar kontakt
och kollar pris. Det är nästan ett måste. Blir alldeles för mycket pappersarbete annars. Någon
procentsats på inropspris får det kanske bli. De som säljer djur får betala.
Erik känner massa löst folk som kan hjälpa till gratis!!
Vem tar hand om anmälningar av djuren? Förslag var Jasna. Erik kontaktar henne. För varje
anmält djur skall det skickas in härstamningsbevis och andra intyg/dokument i pappersform i
ett kuvert. Detta spar mycket arbete. Vi hoppas att Jasna kan, annars kanske vi får försöka
hitta någon annan. Gärna någon som bor i trakten. Det blir ohållbart med bara folk från
styrelsen som jobbar.
Första dagen utställning och andra dagen auktion. Djuren skall vara bedömda (riksbedömda
eller någon annan form av mönstring). Alla djur måste vara minst 6 månader. För Dorper
gäller att djuren måste vara taggade. Dvs 6 månader för tackor och tio månader för baggar.
Tillställningen är öppen för alla raser.
Ash kan komma som föreläsare/domare. (ekonomiskt sett är detta mest fördelaktigt då vi
redan betalt ett tvåårsvisum för honom) Men behöver veta då vi måste boka både honom
och biljett.
Fåravelsförbundet bör vara representerade. Erik kontaktar Britta Wendelius ang detta.
Erik kollar även möjligheter att ev kunna få plats med en ”fårföreläsning” i seminarietälten.
Högst på önskelistan står Peter Helen. Lawrence kontaktar honom för ett prisförslag.
Vad skriver vi i tidningen fårskötsel? Deadline 5 april för utgivning 3 maj. Nästa nummer är
deadline 24 maj med utgivning 20 juni. Vi beslutar att Helena skriver en informativ blänkare
om detta, skickar ut för påseende till styrelsen, får snabb feedback och sedan in till Einar De
Wit. Info i grova drag. Vi måste ha med det i det numret som kommer ut den 3:e maj.
Vi måste på något sätt få reda på om folk vill få sina djur taggade i samband med
Brunnbydagarna. Mötet beslutade att Helena går ut med ett lagom informativt inlägg på FB
och kollar om intresset finns mitt i sommaren. Tillställningen på Brunnbydagarna skall inte

nämnas då för att information om detta skall komma ut till rasföreningarna först och i
Fårskötsel. Folk som vill ha sina djur taggade behöver bara veta att det finns möjlighet efter
Brunnbydagarna men inte i samma stora utsträckning som sist. Exakt hur stor runda det blir
får vi ta hänsyn till när intresseanmälningarna ramlar in.
11. Sydafrika. Vi hann bara snabbt diskutera frågan. Lawrence har äntligen fått det slutgiltiga
priset för kurs och boende. Han har det på mail, men inte hunnit läsa innan mötet. Han
skickar info till Helena som skickar ut info till resenärerna om vad som skall betalas och hur
mycket. Ett mer detaljerat program kommer att skrivas för bokföringen.
12. Hemsidan. Helena kämpar med att få tiden att räcka till. Ska försöka få snurr på hur man
lägger in nyheter… Kicki har annonserat att hon kan hjälpa till ev men måste semestra i Skåne
först?! Nä skämt åsido, svårt ta på telefon men det ska väl gå att lösa. Bra om fler kan hjälpa
till med uppdateringar.
13. Övriga frågor var det ont om för vi fick sluta abrupt…men vi verkade rätt så färdiga!
14. Nästa möte 29/4 kl 20.00
15. Mötet avslutades med ett ”Hejdå vi hörs!”. Lolo sprang ut till sin make med” de stora
händerna” (syftar på kommentar från Lolo om att dasslock händer inte passar för
felrättningar av lamm…. Inget annat) Vi kom överens om att vi håller kontakten på
styrelsegruppen på FB fram till nästa möte. Gå in och kolla regelbundet! Vi kan komma att
behöva ta snabba beslut.
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