Styrelsemöte Animal Protection Network (APN) 2/07
Tid: Söndag 25 februari 2007 kl 16.00-18.00
Plats: Himmelska Hundar, Hedinsgatan 13, Stockholm.
Närvarande; Anna Almberg, Camilla Bokemar, Monica Ohlsson, Johan Almberg,
Peter Lindberg och medlemmen Katarina Bengtsdotter
Ej närvarande: Pia Hall och Annelie Larsson.
AGENDA:
1. Vad vi uträttat – uppdatering (Kina, Filippinerna).
Anna meddelar att de projekt APN har i Kina och Filippinerna går bra.
Vi har fått en årsrapport från Filippinerna där de bl a berättar att hundcentret är igång och att de räddat 258
hundar från flera tillslag och fått 33 människor inför rätta.
Polisen på Filippinerna har nu börjat agera på eget initiativ med tillslag vilket är en stor framgång.
De har fått igång ett adoptionsprogram till Tyskland.
I Kina har nu ca 2000 barn deltagit och fått diplom i Animal Asias opinionsprogram som APN sponsrar.

2. Årsberättelse 2006
Årsberättelsen för 2006 är klar.

3. Verksamhetsplanen 2007
Verksamhetsplanen för 2007 är snart klar.

4. Budgetsammanställning 2006
Carina Olsson skriver APN:s budgetsammanställning för 2006. Den är snart klar.

5. Artikel i Hundsport, Hundliv, Allt om hund och Borås tidning.
- Artikeln om Animal Protection Network för ”Hundsport” är klar. Den är fokuserad på OS i Kina 2008 och
kommer i ett av vårnumrena.
- Artikeln om Animal Protection Network i ”Hundliv” gav bra respons med flera nya medlemmar och flera som
vill veta mer om APN:s verksamhet.
- Artikel om Animal Protection Network i ”Allt om Hund” finns nu ute hos bl a djuraffärer.
- Artikeln om Animal Protection Network i ”Borås Tidning” gav också ett bra resultat med ett flertal personer
som kontaktat APN för att få veta mer alternativt bli medlem.

6. Namnlistor till nya jordbruksministern Eskil Erlandsson – datum?
APN har i dagsläget ca 3000-4000 namnunderskrifter som är tänkta att överlämna till nya jordbruksministern.
Anna och Johan åtog sig att kontakta ministern för ett personligt överlämnande.

7. Kommande aktiviteter:
- En Göteborgsgrupp har startat med Lena Thomelius som huvudansvarig med 5 övriga aktiva. Anna kommer
att hålla ett föredrag om APN för den gruppen i påsk.
- Massagekurs med Lena. Vi beslutade att Lena ska ha en massage och strechkurs söndagen den 22 april mellan
kl 14.00-15.00 på Himmelska Hundar.
- Lilla SKK. Camilla har pratat med Kjell på SKK som ordnat så att APN får stå på mässan gratis. Vi kommer
att få en plats i gången mellan hallarna.
- Djurrättsalliansen ska ha en vegomässa lördagen den 2 juni i Fältöversten, Stockholm. De har frågat APN om
vi vill vara med och ha ett infobord. Vi beslutade att vara med.

- Vi beslutade att Peter ska göra ett hembesök hos Leo som numera bor i Södertälje. Ett hembesök för att se att
allt är okej och Peter ska även ta foton som vi kan lägga upp på hemsidan.
- Anna letar fortfarande en bra organisation i Taiwan som vi kan stödja. Anna har fått en rapport från en
organisation som vi nu ska kontrollera innan vi tar ett beslut, se http://animaltaiwan.org/intro.htm
- Även i Kina letar Anna partner som vi kan stödja. Det ska vara ett ”hands-on-projekt”
- Vi beslutade att återigen stödja Dog Rescue på Koh Samui, nu med 500 kr/månad. Anna meddelar Dog
Rescue.
- Vi beslutade att lägga upp ett nytt projekt på hemsidan ”Kinesiska Björnfarmer” Den som vill kan skänka
pengar som oavkortat går vidare till Animal Asia som arbetar med detta projekt att rädda björnarna från dessa
hemska farmer.

8. Status fasta rutiner:
- Animal Protection Networks mobila telefon. Telefonen är nu igång. Anna ansvarar för den.
- Nyhetsbrevet varannan månad. Anna är ansvarig för att skriva nyhetsbreven och skicka ut till alla medlemmar.
- Postboxen. Johan tömmer postboxen 1 gång/vecka och Anna ser till att distribuerar posten vidare till rätt
person i styrelsen.
-Svarsrutiner på info-mailen. Monica ansvarar för att läsa mailen ett par gånger/vecka och distribuera mailen
vidare till rätt person i styrelsen.
-Medlemsregistrering och medlemskommunikation. Monica ansvarar för att registrera alla nya medlemmar och
kontakta de medlemmar som avslutat sitt medlemskap.
- Kontakta nya medlemmar. Camilla ansvarar för att ringa och välkomna alla nya medlemmar.
- Uppdatering av hemsidan. Anna ansvara för alla uppdateringar på hemsidan.

9

Status ekonomi och medlemmar

Monica meddelar att APN i nuläget har 262 medlemmar. Vi har endast 1 medlem som sagt upp sitt medlemskap
sedan förra mötet.
Via autogirot för januari fick APN 14.475 kronor. Via PG-kontot fick vi in 3.545kr under januari.
Vi har också sedan förra mötet fått in 829 kr via ”pay pal” och 1.027 kr från en av bössorna.

10 Några ansvarsuppgifter:
- Kassör : Beslutades att Monica är kassör
- Böss- och mässansvarig : Beslutades att Peter är huvudansvarig för både bössor och mässor.
- Aktiva och namnlistor : Beslutades att Anna ansvarar för de aktiva, samt namnlistorna.

11 Nästa möte
Vi beslutade at nästa möte ska äga rum den 15 april kl 16.00 på Himmelska Hundar.

