Styrelsemöte 6/7 2020 Svenska dorperföreningen (messengermöte)
Närvarande: Lolo, Lawrence, Erik, Frida, Kicki och Helena
Mötet öppnas
Genomgång av föregående mötesprotokoll från mars
Frågan om dorperböckerna vi tog hem ifrån Sydafrika. Stort frågetecken om vart de blev av. Mötet
beslutade att Helena skickar ut en förfrågan till alla som var i Sydafrika om de ligger och ruvar på
några där hemma. Vi tog hem 50 st, några har sålts men saknar kanske 35 st…
Kassörsbytet går trögt. Stefan och Frida har inte haft någon kontakt ännu. Mötet beslutade att Frida
kollar med sin bank om hur överföringen skall gå till. Det konstituerande mötesprotokollet är i alla
fall påskrivet.
Hemsidan- Alexanders mamma fortfarande intresserad. Svårt att någon annan än Helena ska prata
med henne. Såå viktigt att det blir gjort. Helena ska försöka finna tid och prioritera detta.
Dagens diskussioner
Taggning. Mot alla odds så kanske det blir så att Ash kan komma i september men behöver få klart
med resebyrå först.. Besked inom någon dag förhopningsvis. Måste veta kostnad dock. Kanske
mycket dyrare nu i och med Corona. Om det blir av så måste vi börja jobba nu! Troligtvis blir fler djur
anmälda eftersom många av årets lamm också är tillräckligt gamla då. Det behövs verkligen! Kvalitén
på vissa djur som annonseras ut på fb ser bedrövlig ut. Detta innebär ett stort problem då dorpern
får ett dåligt rykte. Men svårt hindra folk lägga ut sina djur till salu.
Plan B… Om ingen kan komma från Sydafrika så finns möjlighet att Adrian kan bli delegerad till att
tagga djuren i oktober när han kommer. Då blir det ännu fler djur anmälda troligtvis. Detta sker
endast om ingen kan komma från Sydafrika. Vi diskuterade att kanske Ash skulle vara här hela
september eller i alla fall minst tre veckor. Hade varit kanon om han kunde vara med på en ev
Linköpingsbaggauktion och Fårets dag på Öland och klämma in en liten minisemester med sin käraste
på tu man hand. Lawrence återkommer så fort han hör något från Ash ang detta.
Taggningsregler klippta senast 5 veckor innan, samt hårt underlag. Beslut taget
Fårets dag 26-27 sept blir ev av. Om det blir är Kristina intresserad av att ta dit djur, Lawrence vita
djur, Lolo hantverk.
Linköping baggauktion? Om det blir hade det varit roligt om Ash kunde komma dit? lolo ringer och
kollar om den blir av. Riksbedömning blir av dock. Kicki har fått förfrågan om hon vill utbilda sig tll
riksbedömare. Ska vara med som domaraspirant. Kul!!
Dorperkött. Disk kring gemensamma förhandling kring dorperkött gentemot tex Scan. Intressant
fråga med utvecklingspotential men måste prioritera annat först. Som en början kan vi ju prata med
våra slakterier om vilka möjligheter/intresse de har att sälja till krogar etc och då använda de tyngre
lammen. Framförallt vilka volymer de behöver..
Mötet avslutades. Vi har kontakter via messenger ang taggning. Bestämmer 13 /7 nästa möta kl 18
20200706
Vid protokollet (Helena Hepp)

