Styrelsemöte Svenska dorperföreningen 16/3 via Messenger

Närvarande: Lawrence, Lolo, Frida, Erik, Kicki, Alexander och Helena
1. Uppringning till alla och mötet öppnades.
2. Helena antecknar och skickar sedvanligt ut protokollet för allmän beskådan.
3. Dagens möte dominerades av diskussioner kring Brunnby. Viss osäkerhet om det blir av eller
ej pga av coronavirusets framfart förklarar troligtvis varför Erik har svårt att få tag i
kontaktperson från Hir. Han har jagat men de ringer ej tillbaka. Senaste förslag var att vi nu
skulle få hålla till i ”trädgården” vilket är en kanonplats eftersom det är centralt och många,
typ alla går förbi där. Klart är att vi måste komma igång med planeringen och att vi når ut till
alla. Mötet beslutade att vi skall gå på bred front med att via mail, telefonkontakt, lokala
hemsidor och via tidningen fårskötsel annonsera ut att det faktiskt blir av och att alla är
välkomna dit. Vi diskuterade även att vi på Lammriksdagen i Tranås bör ha rollup och ett litet
bord (typ barstol) med en enkel vikbroschyr. I broschyren skall det stå lite grann om Brunnby,
återblick från förra året och lite grann om hur man förbereder inför utställning/auktion.
Vikten av att baggen är bra exteriör och varför man skall ha en renrasig bagge till sina
korsningstackor mm. Broschyren skall få folk att våga prova ställa ut. Vikten av att de skall
vara rena, klippta och ha nytrimmade klövar. Dock skall det poängteras att olika raser har
sina ”regler/traditioner” för hur man förbereder sina djur inför show. Vi skall lyfta fram
Dorperns förberedelser och förklara anledningen till varför man klipper dem. Helena försöker
få ihop detta infoblad på ett enkelt och informativt sätt och lämnar till tryckning. Kicki letar
efter om det kan finnas något steg för steg i hur förberedelserna går till och skickar till
Helena. Lawrence delar med sig av sin kunskap till densamma. Erik och Kicki och ev några fler
av oss skall närvara där så det blir god uppslutning från Dorperföreningen.
Mötet diskuterade också att vi skulle behöva en svensk domare där, framförallt till de andra
raserna, detta bör ju då vara en person som ej har djur med då…Torgil Möllers namn kom
upp.
Vi hoppas att vi kan ha sponsorer i ringen som förra året. Ingen som frågade då om vi fick. I
övrigt skall alla sponsorer gå via HIR.
Kanske förbundet vill vara med o sponsra i katalogen. Elitlamm? Där kan vi också försöka
sälja platser.
Rickard van den Poel ställer upp med inomgårds precis som förra året. Han var väl inte
stormförtjust i hur affärerna gick förra gången, men tål att poängteras att man bör vara med
från start och inte alltid att det bär frukt första gången.
Helena tar reda på när fårskötsel behöver ha in reklam om Brunnby och skriver ihop något
där också liknande info om det som kommer att stå i vikbroschyren.
Brunnbygruppen får träffas inom kort och prata om vilka klasser det skall vara, Erik fixar
mailadress till föreningarna via Britta Wendelius. Kolla Fb gruppen där info kommer att
läggas ut och ventileras.
4. Andra korta saker som diskuterades…
• Det konstituerande mötesprotokollet behöver skriva på så det kan komma till
banken. Erik och Frida fixar detta.
• Vem har alla Dorperböcker från Sydafrika? Kicki har 7, vem mer? Vi bör göra en
inventering av var de finns.
• Hemsidan svår att få till Helena har inte tid. Känns hopplöst men allt hopp ej ute än…

Resan till Brasilien 2021 diskuterades. Lämplig tidpunkt? Juli dumt, november bra
men då kan inte Adrian. Alternativt februari men då blir 2021 för tidigt. Lawrence
kolla med Adrian och Brasilien om det funkar feb 2022…
5. Mötet avslutades. Något decimerat pga av dålig telefonförbindelse…
•

20200321
Vid protokollet

(Helena Hepp)

