Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 3.3.2015
Telefonmøde via Skype.
Deltagere:

Mette Marie, Hans-Erik, Susie, Allan, Karen og Anette

Referat:

Anette

1. Nyt siden sidst
Uden referat.

2. Dansk Fåreavl status
Vi diskuterede DF og vi afventer resultatet af generalforsamlingen sidst i marts.

3. Medlemsorientering ved Allan
Pt er der 59 medlemmer af Såneforeningen, dette er inklusiv både betalende medlemmer og gratister.

4. Medlemsarrangement hos David Wooton i april
Inga/David har meldt tilbage at de gerne vil afholde arrangementet. Mette Marie udmelder en dato, når
der er styr på de sidste detaljer med Inga og David. Arrangementet annonceres i næstkommende SåneNyt
og pr mail/brev til medlemmerne, da bladet udkommer sent i forhold til arrangementet.

5. Dyrskue refusion
Allan forslog, at der stilles 3000,- kr. til fordeling mellem udstillere til dyrskuer indtil 30/6, hvor nuværende
regnskabsår udløber. Pengene fordeles efter følgende fordelingsnøgle: Hvis der er penge nok, får alle
medlemmer, der opstiller dyr til Dyrskuer, hvor der forlanges klovsygeattest, til dækning af de første 2 dyr.
Resten af pengene fordeles proportionelt mellem resten af de udstillede dyr. Bilag skal være Allan i hænde
senest 30/6!

6. Tøjbestilling ved Anette
Vi holder fast i den grønne farve, som er blevet valgt på demokratisk vis af bestyrelsesmedlemmerne.
Vi blev enige om, at logoet skal formindskes til 20 cm i diameter, da det koster et startgebyr for hver
opsætning. Når logoet kun er 20 cm i diameter, kan det også være på de fleste børne T-shirt. Ønsker om tøj
fra bestyrelsen skal være Anette i hænde senest fredag den 6/3-2015.

7. SåneNyt








Formandens klumme af Mette Marie
Græsmarkspleje af Hans-Erik og Karen
Medlemsarrangement af Mette Marie
Købsvejledningen vedlægges som et tillæg til bladet, Anette sørger for trykning og Mette Marie
vedlægger det til bladet
Hjemmesiden af Hans-Erik og Mette Marie
Pasning af små lam, artikel af Mette Marie fra Fynske Fåreavleres blad
Tina Piora spørges, om hun vil skrive en artikel vedr. deres salg af lam til lokale brugsforeninger





Årets gang af Jytte fra Horsemosen, Mette Marie sørger for kontakten
Tøjbestilling af Anette
Kriterier for indberetning af læmmeforløb af Hans-Erik

Der er også forslag til kommende artikler i SåneNyt i stikordsform:






Hans-Erik: noget om racens historie, Frank Petterson, hvide og sorte såner
Allan og Mette Marie: bestyrelsen siden foreningens start. Hvad har været på dagsordnen?
Karen vil måske stå for indsamling af uld til fælles-spinding på Hjelholt. F. eks for de små avlere som
ikke kan overskue at sende 10 kg uld til spinding.
Allan: medlemssituationen over tid, antal medlemmer, gratister
Billeder af håndarbejder lavet af uld og andet fra sånerne

8. Nye forslag til hjemmesiden
Hans-Erik har lavet et stort stykke arbejde på en ny hjemmeside, der er lavet i WordPress (WP). Mette
Marie har arbejdet på sidelinjen ved at finde ekstra funktioner mm.. Når man laver siden i en fast skabelon
fra WP, så er man mere låst end af de muligheder Susie har haft i Joomla, til gen gæld er det nemt at finde
ud af at anvende og det vil også være muligt at instruere andre til at vedligeholde siden i fremtiden. Nogle
af ønskerne fra sidste bestyrelsesmøde er stadig ikke indfriet, da den tekniske kunnen stadig er begrænset.
I bestyrelsen var der følgende kommentarer til det hidtidige arbejde:





Farvekoderne på de forskellige overskrifter skal være ens
Aktive væddere ønskes omskrevet til ”Vædderlam” og ”Ældre væddere”. For begge gælder at
vædderne skal være klassificeret som såner og skal være registreret. Ældre væddere skal desuden
have registrerede løbninger og registreret afkom
Links skal være til alle medlemmer ikke kun avlsbesætninger

9. Eventuelt
Ingen indkomne punkter.

Punkter til næste bestyrelsesmøde:
 Procedurer for gaver ved udtrædning af bestyrelsen.
 Vedtægtsændring vedr. lørdags-generalforsamling.
Punkt til næste Generalforsamling:
 Dyrskue-refusion
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 28/5 kl. 20. Telefonmøde via Skype

