Styrelsemöte Svenska Dorperföreningen den 30/11-19 messengermöte ang hemsida,
medlemsregister och övriga frågor
Närvarande: Kicki, Helena, Erik och Alexander
§1

Mötet öppnades

§2

Helena vid tangentbordet

§3

Kicki justerar

§4
Dagens möte är det sista av tre. Diskussioner kring hemsidan fördes. Måste prioritera
att färdigställa hemsidan. Folk hör av sig och är besvikna för att deras uppgifter ej blir inlagda. Lite
småfix behövs göras, men framförallt vem som kan göra detta. Helena har försökt hålla lite grann i
själva uppdateringen av framför allt nyheter, men har ingen tid till att lägga in andra saker då ingen
helt riktigt vet hur man gör. Mats som gjort hemsidan åt oss hade varit i kontakt med Helena i våras
om att han ville ha betalt för domänen som han haft utlägg för. Summan det handlar om är ca 1500:-.
Naturligtvis skall han få det. Helena kontaktar honom för insättningsuppgifter. Han erbjöd sig även
att färdigställa sida, men då vi inte har så mycket pengar känns det inte så aktuellt. Kicki som för
tillfället har lite mindre att göra, kan tänka sig att klura lite om hon får inloggningsuppgifterna. Erik
ger Kicki dessa om han hittar dem. Alexander som under kvällen ska till sin mor på middag….. Ska
förhandla lite med henne eftersom hon jobbar med hemsidor dagarna ut… kanske hon kan hjälpa
oss. Alexander återkommer hur middagen gick lite senare… Frågan kom upp om Stefan betalt One??
Fakturan finns på föreningsmailen.
Kicki framförde att hon tycker att det blir fel när man loggar in på hemsidan då det man endast ser är
en stor bild på en tacka. Vet man inte bättre så slutar nyfikenheten där. Hon skulle vilja ändra bilden
så att den blir mindre och att man ser det som står nedanför, så man inte aktivt måste börja med att
scrolla nedåt för att se det. Vidare tyckte Helena att under bildgalleri endast skulle ligga bilder. Bilder
tex från resor, mässor, fototävling eller liknande. Uppfödargalleriet hör mer hemma under fliken
avel. Vidare så när man klickar på uppfödare så skulle de som betalt för att vara med under
uppfödargalleriet vara klickbara så man därifrån kom vidare till deras egna bilder. Om man inte vill
betala för detta så skulle loggan under uppfödare inte vara klickbar. Allt blir då samlat på ett ställe.
Mötet var överens om att detta var vettiga ändringar.
Medlemsregister. Kicki har nu färdigställt en uppdaterad och nästan komplett maillista till alla
medlemmar. Endast Anders Lindberg saknas. Kanske Lawrence kan komplettera denna?? Kicki
lägger in denna på föreningsmailen. Helena tog upp frågan om den europeiska bestämmelsen som
säger att man måste fråga om lov lagra personuppgifter. Helena har någonstans ett papper som
hennes dotters handbollsförening skickat ut. Helena försöker leta upp denna samt göra den
användbar till dorperföreningen. Detta utskick görs sen till alla medlemmar. Om man inte hör av sig
så har man gett sitt tysta godkännande att vara del i personuppgiftshanteringen.
Vår fantastiska lilla ”Duracell-kanin” Kicki med en ide från hennes sambo har även gjort ett förslag till
nyhetsbrev. De menar att alla som inte är lika nördiga som vi i styrelsen också måste få veta vad som
är på g i föreningen, världen eller på lokalt plan. Även ”tillfälliga profilprodukter kan säljas på detta
viset och som tas fram till de olika breven. Därför är hennes förslag att vi turas om att skriva ett
nyhetsbrev, förslagsvis en gång i kvartalet. Kicki står för distributionen men vi hjälper till med
textmaterialet. Kicki har skickat ut ett utkast på hur detta kan se ut och vi var alla mycket positiva.
Kicki kommer att skicka ut detta i dagarna som kommer.

Som om inte detta var nog så har Kicki även ”lattjat” ihop en dorperalmanacka nu till jul. Alla letar ju
efter den perfekta julklappen.. Bilderna hon använt kommer framför allt från fototävlingen vi hade
förra året. Om vi var snabba så kunde dessa beställas till halva priset i inköp dvs 105kr om man
beställer minst 25 st. Senare skulle det kosta 230kr. Vi blev väldigt förtjusta i iden och utan att ens ha
sett almanackan så beslutade mötet att vi skulle beställa 25 st och sälja dem för230-250kr då
överskottet går till föreningen. Kicki ombesörjer detta. Beställningar av almanackan läggs på mailen
och betalningen swishas direkt till föreningen.
När Kicki inte lattjar eller författar så blir hon lite allvarlig i sin suppleantsroll. Kicki är nästan färdig
med en rasbeskrivning på svenska för dorper och vit dorper. Denna är bla tänkt att användas vid
riksbedömningen. Och naturligtvis har Kicki även tagit fram ett riksbedömningsprotokoll anpassat till
dorper. Dessa två är inte helt finjusterade ännu, men i dagarna kommer de ut till påseende och för
återkoppling. Detta är ack så viktigt, så det är verkligen kanonbra gjort att en riktig avelsnörd tagit tag
i detta. Bra jobbat Kicki!!
Avelsgruppen har diskuterat att en liten kort info om varför man skall tagga sina djur skall gå ut på fb
och mail. Detta bör göras innan själva infon om taggning 2020 får ut.
Till slut. Erik har ännu inte fått tag i Max ang att valberedningens arbete måste påbörjas. Erik
fortsätter jaga.
§5
Vi var överens om att dela upp styrelsemötena i kortare möten där specifika frågor
diskuteras var en bra ide. Det blir då lättare att hinna med ”sitt andra liv”. Nästa möte då vi
framförallt återkopplar till dessa tre mötena vi haft bestämdes bli

Måndagen den 13/1 kl 18.00. Väl mött då.
Sjöbo 20191125
Vid protokollet

justeras

(Helena Hepp)

(Kicki Landström)

