
Svenska Dorperföreningens styrelsemöte 10/11-2020 (Messengermöte) 

Närvarande: Erik, Lolo, Lawrence, Helena och Alexander.  

1. Erik ringde upp och hälsade alla välkomna till detta kvällsmöte.  
 

2. Föregående mötesprotokoll lästes upp och summerades. Vi diskuterade kort lite om hur 
annonserna på Fb i princip upphört efter det att vi introducerat ”Admina” och att hon skrivit 
inlägget om vilka riktlinjer vi skall följa vid annonsering i gruppen. Kommentarsfunktionen på 
inlägget borde kanske tas bort? Eller kanske rent utav ta bort själva fastnålandet av inlägget 
så att de inte står överst längre. Om annonseringen kommer igång igen så kan man ju nåla 
fast det igen som en påminnelse vid behov. Mötet beslutade att vi skall göra det sistnämnda. 
Helena fixar detta. 
Vi tog också upp frågan igen om det fanns möjlighet att ta upp frågan till Sydafrikanska 
Doperföreningen om att kunna få ta del av någon medlemstidning eller liknande digitalt 
eftersom vi trots allt är medlemmar där. Lawrence tog på sig detta vid föregående möte men 
inte fått något bra svar av Attie. Lawrence kollar detta igen. 
 

3. Ekonomin får vi bordlägga tills nästa möte då Frida är med. Viktigt att all överlämning mellan 
Frida och Stefan är klar. Det är snart dags för nytt bokslut. Är alla räkningar betalda? Hur ser 
det ut? Behöver du hjälp med något Frida? 
 

4. Vid dagens möte skulle vi diskutera hur vi ska gå vidare med taggningen. Det är bara tre 
månader kvar nu och i och med coronapandemin fått ny fart under hösten så känns läget 
osäkert. Dock verkar det som om det inte skall vara några problem för Ash att komma hit 
ändå såvida inte Sverige stänger sina gränser (vilket inte är troligt). Hans slutdestinationska 
däremot inte vara Köpenhamn då danskarna är lite oberäkneliga…utan han får landa i 
antingen Göteborg eller Stockholm. Mötet beslutade att köra på enl scenariot att Ash 
kommer hit i februari. 
Vi behöver gå ut till medlemmarna att det faktiskt händer något fastän det inte händer 
något…Det är dags att göra en definitiv anmälan om hur många djur man vill ha taggade. 
Anmälan skall vara inne senast den 1:e december. I samband med anmälan betalar man in 
500kr, som man sedan har tillgodo vid själva taggningen. Avgiften per djur (som vi beslutat 
om tidigare möte i somras) är 200kr/djur och en gårdsavgift när man tar emot djur på sin 
gård: 500kr samt när man besöker en gård 100kr. Avgiften är väl först och främst tänkt täcka 
för kringkostnader kring arrangemanget med allt det praktiska, körning, mat etc. 
Vi behöver gå ut med en påminnelse att man måste ha en betald medlemsavgift för både 
den svenska och sydafrikanska dorper föreningen och att inte vänta för länge med den 
sydafrikanska då det skall tillverkas örontaggar (om sådana ej finns sedan tidigare). 
Helena erbjöd sig vid ett svagt ögonblick att skriva denna informationen om anmälan till 
medlemmarna. Något hon redan glömt vid mötets slut…(tur det finns protokoll) 
Anmälan skall enbart ske till dorper föreningens mail 
Forum där detta publiceras blir via mail, fb sidan(Admina), hemsidan samt om det går att få 
med i fårskötsel. 
FRIDA! Vi behöver veta vilka som betalt in medlemsavgifter. Har du möjlighet att kolla upp 
detta?  
 

5. Och så till ”the never ending story”… Hemsidan. Alexander har pratat med Viveca om att ta 
över och göra en helt ny sida till oss. Första frågan som kom upp från Viveca var om vi inte 



skulle byta domän till punkt com istället för punkt se. Detta spelar mindre roll för oss. Vår 
sida har ju en hel del utländska besökare, så att använda .com istället skulle kanske kunna 
vara en fördel. Blir det enklare för Viveca så är det ju också positivt. Den gamla domänen kan 
ligga kvar tills den nya är på plats. Mötet beslutar att Viveca får fria händer att bygga upp en 
helt ny sida. Det faktum att det krävs en större arkeologisk utgrävning för att ta reda på 
diverse inloggningsuppgifter till gamla sidan har påverkat mötets beslut. Det måste ju även 
underlätta för Viveca om hon får jobba med något hon känner sig bekväm i. 
Viveca behöver fundera på vad hon vill ha för hjälp av oss? Går det att plocka texter, 
dokument mm direkt från hemsidan? Helena försöker skriva ner i punktform hur vi ville 
ändra den gamla sidan. (punkterna finns som bilaga till detta protokoll) Viveca kan kanske på 
så sätt få sig en liten bild av hur den skulle kunna se ut och vilka delar som behöver vara där. 
OCH.. När Viveca är som mest förvirrad.. Då bestämmer vi ett extra styrelsemöte när hon kan 
och diskuterar den nya sidans utformande. De av oss som kan vara med på detta möte 
närvarar, det är inte tvunget att alla deltar(även om det är roligt) Alexander meddelar på 
Messenger vilken dag och tid vi kan ha detta möte. Vi skapar även en ”hemsidegrupp på 
Messenger som vi i styrelsen plus Viveca är med i så vi kan ha ett bra forum där vi kan utbyta 
tankar och svara på frågor som skulle uppkomma. 
 

6. Vi förde till slut diskussioner angående årsmötets vara eller icke vara. I dessa coronatider och 
dessutom i lamningstider vore det katastrofalt att bli sjuk när man måste vara närvarade hos 
djuren. Mötet beslutar därför att Årsmötet för 2020 års verksamhetsår skall hållas digitalt. Vi 
flyttar även mötet till den 13:e februari kl 14.00. Anmälan till mötet skall ske senast en vecka 
innan så att man i god tid kan ombesörja utskickandet av länk till mötet. 
Mötet gav Erik och Lolo uppdraget att luska reda på lite vilka lösningar som finns. Vad 
använder fåravelsförbundet sig av? Även vi andra i styrelsen kan bidra med att undersöka 
detta. 
Helena skickar ut en ny kallelse som ersätter den gamla samt avbokar med hotellet. Kallelsen 
går ut på hemsida, via mail, fb och förhoppningsvis fårskötsel. 
 

7. Nytt möte bestäms på Messenger med hänsyn till Viveca när hon kan. Huvudämnet då är 
hemsidan såklart, men vi skulle vilja ha en ekonomisk uppdatering också då. 
 

8. Mötet avslutades och vi sa gonatt 
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