Protokoll fört vid Svenska Dorperföreningens årsmöte den 9:e mars 2019
Plats: Kuseboholm, Brokind hos Lolo Sörelius och Jan Thieme
Närvarande: Conny Malm, Helena Hepp, Stefan Einarsson, Max Åling, Lolo Sörelius, Jan Thieme,
Lawrence Heathman, Kicki Landström, Erik Löfstrand, Marcus Wigervall, Alexander Melkersson,
Kristina Ekstrand och Jonas Nilsson.

1: Mötets öppnande: Värd för mötet Lolo Sörelius hälsade alla välkomna och förklarad mötet öppnat.

2: Föredragningslistan godkändes

3: Val av presidium
A) Till ordförande för mötet valdes Erik Löfstrand
B) Till sekreterare valdes Helena Hepp
C) Valet av justeringsman /kvinna tillika rösträknare gjordes och det föll på Marcus Wigervall
och Kristina Ekstrand
4: Mötet godkände kallelsen

5: Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs och Stefan redogjorde för bokslutet. Båda godkändes
av mötet

6: Revisorernas berättelse lästes upp och de rekommenderade mötet ge styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna året.

7: Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

8: Motion angående tillägg i stadgarna när det gäller införandet av taggningssystem enl den
sydafrikanska modellen hade kommit in. Motionen behandlades och fastslogs.

9: Val av styrelse för 2019
Valberedningens förslag till ordförande på ett år (Anneli Wallin avgår): Erik Löfstrand- Mötet
beslutade att ge Erik förtroendet.
Omval ledamöter för Lawrence Heathman och Helena Hepp klubbades samt nyval på Alexander
Melkersson som suppleant vilket godkändes och fastslogs även det.
Kvar på ett år till blir Stefan Einarsson och Lolo Sörelius (ledamöter) Och Kicki Landström (suppleant)

10: Valet av revisor och ersättare föll på Jan Thieme och Marcus Wigervall för en tid på ett år

11: Sammankallande i valberedning blev Max Åling samt Kristina Ekstrand som suppleant.

12. Verksamhetsplanen för 2019 föredrogs och godkändes av mötet.

13. Övriga frågor.
Mötet diskuterade kring frågan om uppgraderade Dorper. Vi behöver tydliggöra på hemsidan att
uppgraderat inte är lika med renrasigt.
Lite information och diskussion ang elitlamm och införandet av mönstringsprotokoll anpassat efter
Dorperns bedömningsgrunder där. Nu skall vi berätta hur vi vill ha det.
Till slut, Lolo informerade lite om Nappa projektet som är ett samarbete mellan skinnberederierna i
Tranås och Företaget Kero i Pajala som står för slutberedingen. Kero vill ha 200 skinn åt gången och
50% dorperkorsningar och upp till renrasigt verkar vara det som eftersöks.

14: Ordförande tackade Lolo och Janne för att de stått som värdar för mötet, Anneli Wallin
avtackades i sin frånvaro med en tulipanaros och det tackades för visat intresse, därefter avslutades
mötet.
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