Protokoll fört vid Svenska Dorperföreningens årsmöte 16/2 2018
Plats Best Western Hotell Malmö Arena, Malmö
Närvarande, Ett tjugotal medlemmar i Dorperföreningen varav fyra representanter från 2017 års styrelse.
1. Mötets öppnande. Ordförande Anneli Wallin välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.
2. Föredragningslista för mötet godkänns.
3. a) Ordförande för mötet blev Erik Löfstrand
b) Sekreterare Helena Hepp
c) Justerare/rösträknare Olof Broms
4. Godkännande av kallelse till årsmöte. Kallelse har gått ut på Facebook, via mail till de som
stod
på medlemslistan 2017. Det har inte stått på hemsidan pga vissa tekniska svårigheter. Kallelsen godkänns
av mötet.
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelsen hade delats ut och vi
fick tillfälle att läsa igenom den. Bokslutsredovisning var lite knapp då kassören lämnat återbud pga
sjukdom. En enkel balansräkning är att föredra tills nästa år. Både verksamhetsberättelsen och bokslut
för 2017 godkändes dock.
6. Revisorernas berättelse. Jan Thieme Har granskat räkenskaperna och rekommenderar mötet att
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 års förvaltning. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna året.
8. Inga förslag på stadgeändringar har inkommit
9. Val av styrelse för 2018. Valberedningen föredrog sitt förslag och valdes gjorde
Anneli Wallin som ordförande på ett år till
Helena Hepp ledamot (fyllnadsval för Sarah Svensson)
Kicki Landström suppleant (fyllnadsval för Conny Malm)
Lolo Sörelius ersätter Niclas E Wikström som ledamot
10. Val av revisorer och ersättare. Valdes gjorde
Markus Vigevall som ersätter Daniel Sundberg
Jan Thieme fortsätter
11. Val av valberedning. Lolo Sörelius avsäger uppdraget och går in i styrelsen. Mötets förslag var Max
Åling som tackade ja. Max Åling valdes och fick i uppdrag att ta hjälp av ytterligare en person att sitta i
valberedningen
13. Verksamhetsplan 2018. Verksamhetsplan delades ut och föredrogs. Den godkändes av mötet och
kommer att fyllas på efter hand.
14. Övriga frågor.

Hemsidan är nu köpt och ägs av föreningen. Paret Broms tillfrågades att sköta den vilket de kunde tänka
sig att göra om de fick de inloggningar som behövs. Mötet diskuterade hur göra hemsidan levande. Att
FB och hemsidan snackar med varandra.
Max Åling tog upp att han tyckte vi skulle synas mer på exempelvis baggauktion och utställningar.
Mötet var positiva till detta och föreslog att det skulle sättas ihop en arbetsgrupp för detta.
Förslag att sätta ihop en avelskommitte för att arbeta fram riktlinjer för aveln av rasen i Sverige skall
fungera och även arbeta fram hur vi skall utforma ett system för taggning av våra stud djur.
Det skulle gå att komma år någon form av enkel lista över Typade och taggade djur länkade till vår
hemsida. Mötet ger styrelsen i uppdrag att starta en sådan kommitté.
Fler bilder på fina Dorpers behövs både till hemsida och annonser etc.
Mötet diskuterade fler Dorperkurser i Sverige och hur det skulle kunna gå att genomföra. Domarkurser
har vi för få djur till men junior och senior 1 kurser skulle kunna vara genomförbart då ca 20 djur av
varje sort behövs.
Frågan om elitlamms anpassning till Dorpern diskuterades. Att får in typningen som ett unikt
mönstringsresultat för dorperfåret tar tid. Behövs att fler kontaktar Elitlamm för att de skall förstå att vi
skulle behöva detta.
15. Mötet avslutades i positiv anda med blicken framåt för 2018
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