Årsmöte för Svenska Dorperföreningen för verksamhetsåret 2020
Tid: 2021-02-13
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Närvarande: 19 medlemmar
§1

Mötet öppnas av Erik Löfstrand, ca en timme försenat pga. av tekniska problem för en
del att logga in via länk.

§2

Föredragningslistan godkändes

§3

Val av presidium
Ordförande för mötet blev Erik Löfstrand
Sekreterare valdes Helena Hepp
Justeringsmän tillika rösträknare blev Kicki Landström och Karl Ola Strandberg

§4

Godkännande av kallelsen; kallelse har gått ut i god tid via mail, facebook, hemsida
samt i tidningen fårskötsel.

§5

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Helena Hepp, inte mycket har hunnits med detta
pandemiår men det har jobbats på flitigt ändå. Strax därefter drog Frida det
ekonomiska. Vi har haft problem med banken vid bytet av kassör men ändå tillslut
lyckats få till ett bokslut. Det finns en hel del pengar på kontot, mycket pga att saker
blivit inställda.

§6

Revisorernas berättelse
Revisor Marcus Wigervall hade inte fått de ekonomiska handlingarna i tid då bokslut
blev klart i sista minut. Revisorssuppleant Stefan Einarsson har dock haft lite insyn och
mötet gav honom uppdraget att skriva en revisorberättelse i frågan om ansvarsfrihet
för styrelsen. Stefan lovade att inkomma med denna snarast.

§7

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020 om inte
revisionsberättelsen rekommenderade något annat.

§8

Val av styrelse
Ordförande Erik Löfstrand sitter kvar på ett år till
Ledamöter Helena Hepp har ett år kvar
Lawrence Heathman har ett år kvar
Omval på två år för ledamöter Frida Lundqvist och Lolo Sörelius
Omval på ett år för suppleanter Kicki Landström och Alexander Melkersson

§9

Val av revisorer och ersättare
Markus Wigervall avgår och Anneli Wallin träder in i hans ställe som revisor på ett år.
Till sin hjälp har hon Stefan Einarsson revisorssuppleant också på ett år

§10

Val av valberedning
Mötet röstar för omval av Max Åling och Åse Röman

§11

Fastställande av medlemsavgifter 2021

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för 2021 dvs 300kr
(350 familj)
§12

Verksamhetsplan 2021 föredrogs och godkändes.

§13

Övriga frågor
Anneli Wallin tog upp frågan om huruvida Dorperföreningen ska sitta med i en grupp
ang laproskopisk semin eller inte och erbjöd sig representera föreningen i denna
grupp. Enl vad Anneli fått reda på, så skall det finnas en sådan grupp där olika
rasföreningar sitter representerande. Anneli namngav en del personer. Svaret från
styrelsen var att föreningen inte fått någon officiell inbjudan till denna grupp och ska
ta reda på mer om hur gruppen är sammansatt och hur den ska jobba med denna
fråga. Så fort styrelsen fått reda på fakta kring detta så meddelar de alla medlemmar.
Styrelsen kommer även ta fram ett förslag till policy i denna fråga som också ska
godkännas av medlemmarna. Mötet var dock överlag positivt till att sitta med i en
sådan grupp om den är representativ för alla rasföreningar.

§14

Mötet avslutas

Vid protokollet
2021-02-27

Justeras

(Helena Hepp)

( Kicki Landström)

(Karl-Ola Strandberg)

