
Styrelsemöte Svenska Dorperföreningen 29/4 2019 Messengermöte 

Närvarande: Lawrence, Stefan, Erik, Helena och Alexander 

Frånvarande: Kicki, Lolo 

1. Mötet öppnas 
 

2. Sekreterare Helena 
 
 

3. Justerare Alexander 
 

4. Förra mötesprotokoll summerades.  
Påskrifter av protokoll för konstituerande möte; Är på G, erik skickat, Stefan snart… 
Ombud till fårstämma anmält; Erik åker och har fått handlingar. 
Fårets dag Borgholm: Vi är anmälda. Elin o Kristina representanter. Tyvärr bara dorper 
representerade. Kanske Alexander kan ta några vita dit. 
Brunnbydagarna: Max hinner ej skriva inbjudan, Gård och djurhälsan kan ej sköta 
veterinärbesiktning, peter helen ställer upp gratis som föreläsare,Artikel/anonns är inskickad 
till fårskötsel, taggnings erbjudande har gått ut på FB i samband med Brunnby 
Hemsidan; läget oförändrat men måste lägga ut info samtidigt som inbjudan går ut till 
föreningar och i fårskötsel som kommer ut den 3:e maj… 
 

5. Ekonomirapport. Milas pengar för Ash är fakturerade men ej inkommit. Lawrence kollar än 
en gång. Dock är det nog 30 dgr förfallo på fakturan. 
  

6. Brunnbydagarna i kort form, beslut och vilket som diskuterats under mötet: 
• Veterinär Ann kan inte, Erik kontaktar alternativ veterinär (föreslagen av Lolo).  
• Erik har tyvärr glömt bort att kontakta Mälardalens Auktionsförättare, men tar på sig 

att kontakta i det närmaste..  
• Helena tar över inbjudan som Max ej hunnit med, en del rasföreningar vill ha info nu 

annars kommer de ej. En önskan har varit att ha yngre djur på utställning.  
• Vi drog upp riktlinjer för anmälan. Blev som följer. 

Mötet beslutar att djuret måste ha födelsedatum senast den 31 e mars för utställningen. 
Ålder auktion är som bestämt innan. Taggade dorper/vit dorper (6 mån för tackor och 10 för 
baggar) Mönstrade/riksbedömda djur från andra raser minimum ålder 6 månader. 
Anmälningsavgift per djur beslutas bli 300kr oavsett antal dagar man deltar. I inbjudan skall 
vi nämna att auktionsförättaren tar en viss procent. 
Jasna tar emot anmälan brevledes. I den skall finnas kopior av; 
Full härstamning elitlamm, mv fri intyg, vilket minimipris på djuren man sätter, 
djurägarförsäkran, samt anmälningsformulär där det framgår om man anmäler till utställning 
och/eller auktion och antal djur samt kontaktuppgifter.   
Fotbad och veterinärbesiktning av klövar obligatoriskt för alla (vi ordnar). 
Kontaktperson blir Erik med telnr samt dorpermailen 
Samma info om brunnbydagarna som skickades till fårskötsel skall också med i utskicket. 
Rasföreningar som vill ha ett bord anmäler till Brunnby direkt 500:-(reducerat pris för 
föreningar) 
Ash och Brenton Hazelwood är klara som domare (kort presentation av de båda) 



Betalning och anmälan sista dag 5 juni. Betalning (djuravgift)via swish eller till BG 
(föreningens) 
Vill man ha ett eget bord för sin gård anmäler man det till Brunnby direkt och får kostnad för 
det av dem. Det ska poängteras att inga hantverksprodukter får säljas. 

• Lawrence letar upp mall för anmälning som vi kan anmäla och mailar den till Helena. 
• Jasna sammanställer en lista efter sista anmälningsdag med djurägares namn, antal 

djur och summan, som skall betalas in till föreningen. Detta för att Stefan lätt och 
snabbt skall kunna checka av mot inbetalningarna 

• .Ash domare, tar 6000kr för besväret + biljett total ca 15000kr. Vi får dra in pengar på 
taggning. En del har anmält intresse. Domare nr 2 Brenton Hazelwood, Internationell 
domare för alla raser från Tasmanien. Mycket meriterad domare speciellt Leicester o 
Borderleicester. Vill ej ha betalt. Skall till Sverige ändå en månad senare och träffa 
Leicester föreningen på deras årsmöte. 

• Sponsrade pengar till utställningspris… Erik kollar med HIR om ok att ha reklam i 
ringen. Annars finns det på checken och i presentationen. Sponsorer att kolla med  
lokalt slakteri i samarbete med KLS(Erik) , Agria (Lawrence) Lammproducenterna 
(Erik), Scan (Alexander), GGI Sweden(Alexander), Hunden o Herden (Lawrence) Lolo 
och Kicki tänker till om de har fler förslag 

• Britta Wendeilus kan göra grupputskick till alla rasföreningar och 
lokalavdelningar/medlemmar. Erik snackar med henne 

• Vill man ha monterplats får man kontakta Brunnbydagarna.  
• Peter Helen är klar föreläsare. 20 min seminarie. Erik reder ut om kan bli längre. 

Brunnby har satt en gräns för alla seminariers längd.. Peter vill endast ha 
bensinpengar. Bor hos Erik.  

• Erik inväntar att Brunnby ska lägga ut info om fåren på Brunnbys hemsida.  
• Taggning i samband med brunnby. Några intresserade. 

 
7. Sydafrika. Dags att betala kursen o uppehället. Endast pengar för 14 personer kommit in. 

Imorgon (30:e är sista dag). Helena lägger ut en påminnelse på FB.  
Mamma Ash hälsar att kostnad för de dagarna hos Ash blir 2000 Rand/person. I detta ingår 
extra allt, fria drinkar, sydafrikansk öl, mat, logi och trevligt umgänge för två nätter. Detta 
betalas på plats i kontanter. Det rekommenderas att ta ut belopp på automaten på flygplats. 
Blir billigare än att växla hemma. En påminnelse om att passen måste vara 6 mån kvar på 
innan det utgår from det datum man anländer till Sydafrika. 
Lawrence kollar med resebyrån hur det var med hyrbilarna 
Jackorna beställda samt trycket. Vi ska försöka splitta moms på flera, Erik skickar ut om man 
vill ha sin egen logga. 
  

8. Nästa möte 18/5 kl 19 Då pratar vi mest om Brunnby 
 

9. Mötet avslutades 
2019-04-29 
Vid protokollet:   Justeras 
 
 
 
 
(Helena Hepp)   (Alexander Melkersson) 



 
 
 
 
 
 
 
 


