
Styrelsemöte Svenska Dorperföreningen 20 januari 2020(messenger) 

Närvarande: Helena, Lawrence, Lolo, Erik, Stefan 

Frånvarande. Kicki, Alexander 

§ 1 Helena ringde upp mötet öppnas. Nytt år, nya tag! 

§ 2 När vi andra försöker oss på en mycket kort summering av vad som sades innan jul, så 
försöker Lawrence desperat att prata, men låter bara som ett piano… mottagning inte den bästa men 
med ”ljuv pianomusik” i bakgrunden så konstaterades att det endast finns 5 almanackor kvar till 
försäljning så om vi vet någon vi kan pressa så… i vilket fall så har vi gått med vinst på försäljningen 
men det hade ju varit kanon att få sålt de sista också.   

När de gäller E-mail på medlemslistan så är det så att vissa mail någon ”Gerry Bruhn” studsar. Vi bör 
dubbelkolla så stavning är rätt från medlemsregistret. När Stefan skickar studsar de inte tillbaka. 
Helena har pratat med Carina Broms och hennes mail var en av de som studsade. Det visade sig att 
ordet broms fallit bort. Detta har Kicki lovat rätta till när hon får tid. Lawrence får ibland mail till sin 
gamla mail som är en ”spray” adress. Denna funkar dåligt och han vill att den tas bort om någon har 
den och skickar till den. Den riktiga är” kullanye”. Helena skickar ut på messenger så alla kan ändra. 

Dessutom en uppskattning från Stefan att med alla stödmedlemmar så är vi uppe i närmare 80 st 
medlemmar!! Härligt. Inte länge sedan vi bara var 40… Vi borde ha 100% fest!!! 

Det har tyvärr inte hänt något med hemsidan ännu. Vi hade ju möte innan jul där vi gick igenom de 
ändringar som skulle göras. Helena skulle ringa Alexanders mamma men har haft fullt upp. Ligger 
högt på priolista… snaaart.  

§ 4 Årsmötet är det många anmälda till. 22 st som kommer på hela rundan, ev fler (kanske 
så många som 26!!) Vi kom överens att vi skulle köpa en god flaska vin till Karl-Ola o Tina för att de 
bjuder in till studiebesöket (mer eller mindre frivilligt…) Erik fixar detta. 

§ 5 Vi hade inte någon mer info om taggning men över 200 anmälda. Ash är bokad och 
han tar frugan med sig… 

§ 6 Den citronrivande Erik fick frågan om Brunnby är bestämt till 100%? Erik kollar detta 
snarast så vi kan skicka ut inbjudningar. Vi måste ringa upp rasföreningarna och ligga på. Frågan kom 
om var alla trycksaker är nu? Kristina på Öland har dessa. Helena kollar med henne om hon kan ta 
med till årsmötet. Nästa gång de ska användas så är det på Brunnby. Skadar ju inte att ha rollupen på 
mötet heller. 

§ 7 Erik (hem)söker upp Mats Wängelin och betalar honom det föreningen är skyldig 
(1500kr) passar på att stycka av en bit älg också...  

§ 8 Nästa möte blir årsmötet, kanske finns en ny kassör då… inte lätt hitta. Vi bör ha 
småmöten i kommittéerna när det gäller Brunnby och taggning nu under vår/vintern, samt täta 
kontakter via messenger. Eriks citrondoftande middag blev klar och vi avslutar mötet pigga och glada. 
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