Protokoll fört vid Dorperföreningens styrelsemöte 30 juli 2020 Messengermöte
Närvarande: Alexander, Helena, Lawrence, Erik, Frida, Kicki, Lolo dvs alla

Uppringning….(alltid lika spännande)
Ordförande tar taktpinnen och drar igenom vad som hänt sen förra mötet med hjälp av Helena.
Kassörsbytet: Stefan har varit i kontakt med Frida så de sista detaljerna är snart på plats.
Efterlysning av dorperböckerna på Fb: Max hade en bunt men ej svarat hur många, Camilla på Åland
har fem st, Anneli 10 st. Lawrence 7-8st, Kicki 2-3? Kanske samla de hos Erik? Kolla med berörda? Erik
ringer Max och kollar om hur det löses på bästa sätt. Dyrt att skicka dem med post. Kicki behåller till
norrland, Lolo tar några också.
Taggning: Ash kan komma i september, men vi kommer inte att hinna med. Därför kom förslaget att
han kunde komma i februari istället då vi har Elmia mässan och Årsmöte. Helena bokar tre nätter på
elmia till honom.
Dagens möte. Den stora frågan är hur vi skall göra med annonseringen av djur på fb gruppen. Vissa
djur håller dålig kvalité och vi behöver ta fram några regler/riktlinjer för hur det får se ut..
Ska vi ha en mall? Uppdatera beskrivningen på fb för gruppen? Risker? Att medlemmar tycker det är
censur? Får man annonsera över huvud taget på FB? Angripa problemet med att vi i styrelsen har
diskuterarat att vissa saker bör vara med?
Efter en stunds diskuterande kom vi fram till följande:
Vi skall skriva ett inlägg om vilka riktlinjer vi i föreningen har för att få annonsera på fb. Vi har som
krav att vissa saker ska vara med och vi rekommenderar även att …andra saker finns med enl nedan.
Krav:
-Elitlammskod
-Härstamningsbevis
-Mv, F status
-Ålder på djuret
-Vikt vid annonstillfället.
-Taggad eller ej
- Plats
Rekommendation:
100dagars vikt
Foto-Tips på hur man tar bra foto
Videosnutt
Att använda livdjursgaranti/kontrakt

Allt detta formella ska Helena försöka skriva i en högst diplomatisk och positiv anda som sedan skall
godkännas av styrelsen innan det läggs ut på FB.
Det skall dessutom hållas så kort som möjligt…
Om man ej följer riktlinjerna kommer man att kontaktas av Admin och om man inte rättar till
annonsen så kommer annonsen att tas bort.
Mötet beslutade att vi ska göra en ny användare för svensk dorper, som vi använder vid officiella
uttalande. Lawrence fixar detta.
Vi var inne lite på härstamningsbevisen och diskuterade. Det har visat sig att vissa moder och fader
djur saknas. Det är en del gamla fel från de Djuren Ina tog in vilket är svårt att rätta till men även
saknas det en del djur i Kaya/Mickey Phillips linjerna. Lawrence kan fixa detta då han kontaktar
Australien.
Nästa Möte: Handlar om taggning, några fick taggar med sig från Sydafrika till nya medlemmar i
Sydaafrikanska dorperföreningen var är de? Måste få rätt på dem innan nästa taggning. Även att man
ser till och betalar in medlemsavgiften igen. Lolo tog upp att det hade varit trevligt att få någon form
av medlemstidning därifrån. Kanske digitalt? Har varit fina artiklar om Sverige i den. Lawrence
undersöker saken
Vi avslutar mötet och nytt datum bestäms på messenger.
Vid protokollet:
20200730

(Helena Hepp)

