
Styrelsemöte Animal Protection Network (APN) 3/07

 
Tid:  Söndag 15 april 2007 kl. 16.00-18.00   
Plats: Himmelska Hundar, Hedinsgatan 13, Stockholm.  

Närvarande; Anna Almberg, Camilla Bokemar, Monica Ohlsson, Peter Lindberg och Annelie 
Larsson.

Ej närvarande: Johan Almberg och Pia Hall.

AGENDA:
 

• Hur gick det på mässan? Liten rapport från Peter och övriga som var med.

• Den 7-8 april var det Hundmässa på Älvsjömässan. APN hade fått en plats gratis från SKK där vi hade 
ett informationsbord. Det var ganska lite folk på mässan under båda dagarna, men det är ändå bra att vi 
är med och syns. Flera kom fram och berättade att de redan var medlemmar. Vi fick in 10 nya 
medlemmar och 3.576 kr från sålda mjukisdjur och gåvor i bössan. 

• Vi  träffade Jordbruksministern
     

• Den 10 april träffade Anna Almberg och Monica Ohlsson från Animal Protection Network tillsammans 
med  Daniel Rolke från Djurrättsalliansen Jordbruksminister Eskil Erlandsson för att överlämna 21 899 
namnunderskrifter mot svensk import av katt- och hundpäls. 

            
• Göteborgsgrupp är nu sammansatt

• Anna träffade den 5 april Lena Thomelius och Maria Seidemo i Göteborg för att starta upp en 
Göteborgsgrupp. Anna informerade om APN´s verksamhet och hur vi vill att det ska fungera. Mötet 
gick mycket bra och Lena kommer att vara den som är huvudansvarig för gruppen i Göteborg. Det 
första stora evenemanget i Göteborg blir My Dog i januari 2008.

• Artikel  Hundsport publicerad

• Artikeln om APN i tidningen Hundsport finns nu ute i handeln. Vi ska försöka få en uppföljning av den 
artikeln i något nummer av Hundsport framöver. Så snart Anna fått artikeln kommer den att läggas upp 
på hemsidan.

• Massagekurs med Lena nästa helg

• Det är 6 hundar anmälda till massagekursen i dagsläget. Den kommer att hållas på Himmelska Hundar 
den 22 april mellan kl. 1400-1500 och avgiften på 180 kr/hund går oavkortat till APN´s verksamhet.

• Djurrättsalliansen: Sveriges första Vegomässa lördagen den 2 juni i Fältöversten, Stockholm.



• Lördagen den 2 juni ska APN finnas med på Djurrättsalliansens Vegomässa i Fältöversten. Vi blev 
tidigare tillfrågade om vi ville vara med och det är helt gratis. APN kommer att vara med och ha ett 
informationsbord. Vi behöver nu aktiva som kan hjälpa till under dagen.

• Peter  – bössor

• Peter är vår bössansvarige. Peter återkommer nästa möte när han hunnit runt och kollat av bössorna.

• Status  ekonomi och medlemmar

• I dagsläget har vi 296 medlemmar, 34 fler än mötet i februari. Om vi inte tappar några medlemmar 
kommer vi få in ca 20.000 kr/mån via autogiro framöver. Sen har vi alltid de medlemmar som betalar 
direkt in på vårat PG-konto och det brukar bli några tusen kronor till. 

• Nästa  steg – ytterligare projekt att stödja – Anna presenterar 10 möjliga  projekt – Vi måste få 
ut mer pengar till Asien där de gör  nytta.

• Eftersom vi nu har fler medlemmar och mer pengar än tidigare så kan vi ta tag i nya projekt. Anna gick 
igenom ett flertal ev. nya projekt. 

1. I dagsläget stödjer vi följande projekt:                                                                                     
Dog Rescue Center Samui, Thailand med 500 kr/mån.                                                      
Animal Asia i Kina med 2.000 kr/mån                                                                                       
AKF, Filippinerna med 5.500 kr/mån                                                                                                                

2. Vi beslutade enligt följande:                                                                                                        
Vi kommer att höja beloppet till AKF med 1.000 kr/mån fr o m nu till 6.500 kr/mån. AKF 
kommer dessutom att få ett extra bidrag på 10 000 kr vid nästa utbetalning.                                                                                          
Animals Taiwan, www.animalstaiwan.org är ett nytt projekt som vi kommer att stödja med 
2.000 kr/mån. De kommer att få ett startbidrag på ytterliggare 10.000 kr vid den första 
utbetalningen.                                                                                                                       
Indien-Help in suffering in India, www.his-india.org ( HIS ) är också ett nytt projekt 

        som vi kommer att stödja med 2000 kr/mån. De kommer också få ett startbidrag på 
10.000 kr            vid den första utbetalningen.                                                                                                                              
        Soi Dog på Phuket i Thailand har vi tidigare hjälpt, men avslutat. Vi beslutade nu att 
återuppta         att stödja den organisationen med 500 kr/mån fr o m nu.                                                        
             Camilla presenterade ett projekt på Phuket där några svenska tjejer hjälper 
en tysk tjej, Clare,                som numera bor och hjälper hemlösa hundar i kvarteret Kata. 
Camilla känner en av de svenska         tjejerna så vi beslutade att skänka 5.000 kr som ett 
engångsbelopp till Clare. Till nästa möte              hoppas vi fått en rapport från Clare.                                   

• Övrigt.

• Vi beslutade att Peter ska få åka ner till AKF i Filippinerna. Vi ska i samband med att Peter åker ner till 
hundcentret skänka en större summa pengar till AKF. 

• ”Rädda björnar” i Vietnam. Under ”Aktuella projekt” på hemsidan har Anna lagt ut information om 
björnprojektet.  Vi kommer att lägga ut det på första sidan så snart vi fått mer information från Jill 
Robinsson på Animal Asia Foundation. Vi hoppas även kunna stödja detta projekt kontinuerligt 
framöver.

• Boka in tid för nästa styrelsemöte

• Vi beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum den 10 juni kl. 15.30 på Himmelska Hundar.. 

http://www.animalstaiwan.org
http://www.animalstaiwan.org
http://www.his-india.org
http://www.his-india.org

