Styrelsemöte Svenska dorperföreningen 6/12 2020 messengermöte
Närvarande: Alla. Helena, Lolo, Kicki, Alexander, Erik, Frida och Lawerence
1. Mötet öppnades
2. Dagens möte skulle framförallt handla om taggningen i februari. En skriftlig konversation som
började på messenger ang avgiften per bedömt djur fortsätter ”live” i detta möte. Det blir
kanske dyrt att ta ut en avgift med 200kr per djur om man har många? Risken kanske blir att
man inte har råd att tagga sina djur och i förlängningen kommer då fler icke bedömda djur ut
på marknaden. Skall vi ha något rabattsystem? Olika förslag diskuterades kort, men gick snart
över till en diskussion om vi kan genomföra taggningen överhuvud taget. Restriktionerna ang
corona pandemin blir fler och fler. Lolo upplever värsta kaoset i hennes region med många
sjuka. Frågan om hur vi kan lösa detta är inte lätt. Vi är alla överens om att taggningen
verkligen behövs, men då måste det göras smittskyddsmässigt säkert. Alternativet att
genomföra det till sommaren är sämre då inte Ash kan komma eftersom han och Melissa
väntar barn då. En annan inspektör är också svårt då de som finns att tillgå troligtvis inte är
lika ”billiga” och pratar långt sämre engelska.
Det vi kom fram till var att vi behöver vara så få chaufförer som möjligt, det måste ordnas
separat boende för ”besökarna” således då två rum (Ash o Melissa vill nog inte ha en
inneboende hos sig). Inga fika/måltider inne hos folk, avstånd måste hållas, ev munskydd
finnas till hands. Det bör vara förberett på gårdarna så att avstånd kan hållas. Skåne är i
princip klart med boende och några fler boende hos Lawrence och Erik finns att tillgå. Det
mötet beslutade är att vi skall gå ut med en förfrågan/vädjan till medlemmarna om de lokalt
kan kolla upp billigt eller ”gratis” boende och att de även kan ordna med att mat finns på
plats allt för att hålla nere kostnader och minska antalet kontakter. Helena tar på sig att
skriva ihop detta utskick.
Frågan om vem/vilka chaufförer som kan tänkas hjälpa till har redan tidigare Anders G,
Lawrence, Kicki och Erik erbjudit sig. Dock skulle det behövas någon i Västra Sverige
(Bohuslän, Värmland, Dalsland). Karl Ola?
Mötet ger Lawrence i uppdrag att kontakta Karl-Ola och Tina om detta alternativet. Lawrence
skall också få klartecken med Anders samt kolla med Ash om detta är ett upplägg han kan
skriva under på.
3. Mötet avslutades
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