Årsmöte för Svenska dorperföreningen för verksamhetsåret 2019
Tid: 2020-02-08
Plats: Falkenberg strandbad
Närvarande. 21 medlemmar
1.
Mötet öppnas av Erik Löfstrand
2.
Föredragningslistan godkändes
3.
Val av presidium
A) Ordförande för mötet blev Erik Löfstrand
B) Sekreterare blev Helena Hepp
C) Justeringsman och tillika rösträknare blev Lawrence Heatman o Anders Gustafsson
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Godkännande av kallelsen. Kallelsen har gått ut via Facebook, Hemsidan och e-post.
Det har även aviserats i tidningen Fårskötsel under lokalt.
Verksamhetsberättelse och bokslut.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Helena Hepp, vi har hunnit med mycket i vår
aktiva förening. Kort därefter drog Stefan Einarsson det ekonomiska. Summan av
kardemumman blev ett litet plus för 2019. Vi hade satt ett lite för lågt pris på taggning.
Den andra rundan gick lite back medans den första gick plus. Även resan till sydafrika
inbringade ett litet plus.
Revisorernas berättelse. Pga av tekniska bekymmer hade vi inte fått någon
revisionsberättelse, men vi lyckades få tag i Jan Thieme per telefon och fick
revisionsberättelsen uppläst för oss. Revisorerna gav rekommendationen att mötet
skulle ge fortsatt förtroende.
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019
Val av styrelse.
Omval av ordförande på ett år Erik Löfstrand,
Omval av ledamot Helena Hepp, Lolo Sörelius och Lawrence Heatman på ett år
vardera. Stefan Einarsson avgår, Nyval av Frida Lundqvist på ett år.
Omval av styrelsesuppleanter Alexander Melkersson och Kicki Landström på ett år.
Val av revisor blev Marcus Wigervall( led) och Stefan Einarsson (suppl)
Val av valberedning.
Max Åhling fortsätter ett år till och till sin hjälp valdes Åse Röman
Mötet beslutade att medlemsavgifterna för 2020 skall vara oförädrade.
Verksamhetsplanen för 2020 föredrogs och mötet ville lägga till att vi ska jobba för att
få en Dorperdomare till Linköpings baggauktion. Med det tillägget godkändes den
Övriga frågor.
Nominering till årets fårföretagare valde mötet Lawrence och Mia Heatman på Kulla
Gård, för allt de gör inte bara för Dorpern utan alla raser i Sverige.
Brunnbydagarna diskuterades vi måste få ekonomin att gå ihop.
Mötet avslutades med avtackning av Stefan Einarsson
Vid protokollet
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