
Styrelsemöte Svenska Dorperföreningen 13/11 2019 messengermöte ang Taggning 2020 

Närvarande: Alla (Stefan, Lawrence, Lolo, Kicki, Erik, Alexander och Helena) 

§1 Mötet öppnades 

§2  Den Ständige sekreteraren för mötet höll i pennan och mötet idag 

§3 Justerar gör Erik 

§4 Dagens möte skulle uteslutande handla om Taggning 2020 och är del ett av tre 
områden vi behöver diskutera och ta beslut om. Tio minuter in i mötet var Alexander tvungen att 
koppla ur sig tyvärr då det blev lite för mycket ko o maskinljud i samtalet…men det hindrade inte 
resten att komma fram till de yttre ramarna. Taggningen nästa år kommer att förläggas en vecka före 
och efter Brunnbydagarna. Det kommer även finnas möjlighet under Brunnbydagarna. Kort info om 
detta årets taggningstillfällen när det gäller ekonomin kring summerades. Februaritaggning gick med 
litet plus, Mila mässan sponsrade en del av Ash’s kostnader. Juli taggningen gick 6000kr minus, men 
då är hela Brunnby med i den kalkylen. (dock är tältet ej med i Brunnbykalkylen, Erik har tagit den 
kostnaden) Ett finger hölls upp för att se till så att tillräckligt många djur kommer till taggning. 
Stefans förslag var minst 150 djur för att det skall gå ihop. Ingen omöjlighet tror vi. Den stora posten 
är ju kostnaden för Ash. Han har ju dessutom gett oss ett väldigt rabatterat pris. Vad vill han ha nästa 
gång? Lawrence kollar upp detta! Taggningsgruppen (Lolo, Kicki o Lawrence) har tagit fram ett 
förslag som skall läggas ut på hemsidan och på Fb. Några få ändringar och kompletteringar skall göras 
därefter mailar Lolo ut till Helena för utläggning på hemsidan samt att Lolo själv skriver inlägg på Fb. 
Det bör även sättas in en blänkare i tidningen fårskötsel som har deadline 22/11. Helena fixar detta. 
Hade varit bra med en uppdaterad maillista som man kunde göra utskick på eftersom en del ej har 
Fb.  

Vi diskuterade att vi borde gå ut med ett ungefärligt pris. Förslag var att höja det lite från förra året. 
Förslag som godtogs var ca 200kr /djur samt 5-600kr per gårdsbesök. I inbjudan skall vi skicka med 
info om taggning, som vi skickade ut när det var nytt. Helena ändrar i det gamla infobladet så att 
även detta kan läggas ut. 

Vi var överens om att vi tror på att juli månad kan vara en bättre tid på året än februari då de flesta ej 
har lamning. Bättre att köra på sommaren dessutom. 

Tio minuter före sluttid så var vi i måååål! 

§5  Nästa möte är den 19 november(tisdag) kl 18.00. Då skall årsmötet diskuteras. 

§6  Vi tackar för visat intresse och god uppslutning och mötet avslutades. 

 

Sjöbo 2019-11-16 

Vid protokollet:  Justeras. 

 

 

(Helena Hepp)   (Erik Löfstrand) 

 



 


