Foreningen for Spælsau
Bestyrelsesmøde 13. februar 2021
Dagsorden
Tilstede: Karina, Gustav, Camilla, Maj-Britt, Henriette og Josephine
Afbud:
Pkt.
1.

Kl.
10:00

2.

Emne
Log på skype? Godkendelse af
dagsorden og evt. tilføjelser.
regnskab

3.

Racegodkendelse

10:20

Bemærkninger

Karina sender på mail regnskabet til
revisoren og vi får tilsendt
regentskabet på mail og vi skriver
under og scanner ind underskrevet.
Karina har lavet et buget vi sætter
tallene ind og budgettet er klar til
fremlæggelse på
generalforsamlingen.
Fremover vil vi lave et buget fra et år
frem? Men da generalforsamlingen
fremover skal ligge i februar er det
svært at gisne om f.eks.
racegodkendelse.
Flytning af dyr der er efter 2
racegodkendte dyr skal ske helst
inden dyret flytter fra besætningen.
Camilla laver et nyhedsbrev hvor der
bliver beskrevet at vi skal huske at
sende dyrelister ind.
Camilla laver en beskrivelse på faq på
hjemmesiden.
Vi skal lave en flyer hvor der står hvad
så nu efter racegodkendelse.
Vi skal lave en ny aftale omkring
prisen og vi får en større antal dyr
men uden de samme komplikationer
med flytning af dyr med lam.
Camilla tager dialogen med Steen.
Da vi startede at vi lovede vi at følge
de norske regler.
Vi vil helst se dyrene i efteråret når
dyrene ikke har været i stalden. Dyret
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er den bedste udgave af sig selv i
efteråret.
Racegodkendelse i de 3 sidste uger af
september fordi det er det bedste
tidspunkt på året.
Vi racegodkender ikke fremover dyr i
besætningen der ikke bruges i avl.
Pensionister. Vi skal have fremvist en
dyreliste. Vi skal godkende lam for at
få et rigtigt billede af dyrene.
Vi flytter ikke lam hvor den ene
forælder er GNS og den anden
forældre er FS.

4.
5.

Hvad skal der ske i 2021?
Aktiviteter?
blad

Lemme kursus

11:20

Blad ansvarlig?
Melissa vender ikke tilbage. Er bladet
færdigt? Udsendt i november
Blad første udgave 2021
Racegodkendelse?
Læmning?
Lave en liste over hvad der skal gøres i
løbet af året.
Alle medlemsblade skal sendes til det
kongelige bibliotek? Skal det
undersøges.
Melissa skal spørges igen ellers skal
der spørges om der er nogle der vil
være tovholder. Gerne en der ikke er
så erfaren som evt. kunne komme
med idéer til hvad de gerne vil høre
om.
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6.

Generalforsamling

7.

Næste møde

12:30

En der selv kan arbejde. Bladet skal
godkendes af en eller flere fra
bestyrelsen.
Online – hvordan og hvilke
programmer – Teams. Sætte sig ind i
stemme funktion.
På valg – Camilla, Josephine, Karina
Hvis vi fremover vil bibeholde fysiske
generalforsamlinger, skal vi vente til
efter 1. marts for at se hvordan landet
ligger. Generalforsamlingen skal først
afholdes inden udgangen af juni.
Vi venter med generalforsamlingen
Fremadrettet vil vi igen lægge
generalforsamlingen i februar.
2. weekend i maj 8. maj 2021 kl. 10
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