Styrelsemöte Animal Protection Network (APN) 1/07
Tid: Söndag 14 januari 2007 kl 15.00-17.00
Plats: Himmelska Hundar, Hedinsgatan 13, Stockholm.
Närvarande; Anna Almberg, Pia Hall, Camilla Bokemar, Monica Ohlsson, Johan Almberg,
Peter Lindberg och Jeanette Redig
Ej närvarande: Annelie Larsson och Jenny Falk
AGENDA:
1. Var står APN idag ? Kort sammanfattning av året 2006. Övergripande målsättning 2007.
Anna berättar att APN har funnits i 3 år. Föreningen lanserades i slutet av 2004 efter nästan 1 års förberedelser.
APN har under 2006 fått in ca 12.000kr/mån från APN´s medlemmar. Det viktiga för APN är att förvalta och
värna om befintliga medlemmar. Vi måste tänka kvalité och långsiktighet och gå försiktigt fram så inte
föreningen går omkull.
Inför 2007 ska APN fokusera på befintliga medlemmar och även försöka öka medlemsantalet successivt.

2. 90-konto
APN har som mål att (om ca 5 år) ha 90-konto. Idag finns det ca 200 000 organisationer och av dom så är det
ca 350 organisationer som har ett 90-konto.
Både Anna, Pia och Monica har sökt information och frågat runt bland föreningar som idag har 90-konto vilka
kostnader och arbete det medför.
Det visade sig att det är en stor kostnad och även kräver en stor arbetsinsats från föreningen.
Det beslutades att APN avvaktar att skicka in ansökan för ett 90-konto. Alla närvarande på mötet var eniga i
detta beslut.

3. a) Kommande prioriterade projekt att utföra inom den närmaste framtiden.
Vissa ansvarsområden i APN hänger i luften och behöver tillsättas, ex :
Kassör –
Bössorna –
Nya Aktiva –
Webben –
Namnlistor –
Idag är det Anna som sköter webbsidan, namninsamlingarna och skriver nyhetsbreven. Bössorna är uppdelade
på Anna, Anneli och Camilla.
Inför nästa styrelsemöte ska alla ansvarsområden ha en eller två ansvariga.

b) Årsberättelse och budgetsammanställning 2006 och Verksamhetsplan 2007.
Pia skriver årsberättelsen för 2006. Monica mailar alla protokoll till Pia.
Carina Olsson, APN´s tidigare ordförande skriver en budgetsammanställning för 2006 då hon inte avgick förrän
i slutet av 2006 och har alla uppgifter.
Anna skriver Verksamhetsplanen för 2007.

c) Artikel i Hundsport, Hundliv och Allt om hund.
- Pia har kontakt med Torsten på ”Hundsport” för en 2-sidig artikel som kommer i ett av vårnumrena.
- Anna har skrivit en artikel för ”Hundliv” som kommer de närmsta dagarna.
- Anna har skrivit en artikel som kommer finnas med i tidningen ”Allt om Hund” som är en sponsordriven
gratistidning som finns i djuraffärer.
- Anna har dessutom haft kontakt med en frilansjournalist och ska nu försöka få en artikel i Aftonbladet.

4. a) Kommande aktiviteter
Göteborgsgrupp med aktiva – APN har idag ca 10 personer i Göteborg som är intresserade av att hjälpa APN.
Anna ska åka till Göteborg framåt våren och samla ihop de intresserade och hålla ett föredrag om APN. Sen
kommer vi att utse en i Göteborgsgruppen som ansvarig för APN Göteborg.

b) Uppgradering av APN´s hemsida
Anna har kommit i kontakt med en ny företagssponsor som förutom att skänka pengar vill hjälpa APN att ordna
hemsidan, uppdatera och snygga till den.

c) Digitala namnprotestlistor
Namnlistor som skall lämnas till nya jordbruksministern någon gång under våren, mars/april.
Det beslutades att vi nästa möte bestämmer ett datum för överlämnandet.

d) Street under våren 2007
Ska APN ha ett informationsbord på Street. Vi diskuterade och beslutade att Anna kontrollerar om APN får stå
gratis alt. för halva priset. Återkommer i frågan när Anna fått ett svar.

d) Massagekurs med Lena
Lena som arbetar som hundmassör är intresserad av att ha en massage/strechkurs där pengarna oavkortat går till
APN. Får vi vara på Himmelska Hundar ? Det är okej för Camilla. Vilket pris ska vi ta av kursdeltagarna ? Vi
kom överrens om 250 kronor per person för 40 minuter

e) Annonsmaterial till tidningar
Anna har kontakt med en kille som kan hjälpa APN att få in mindre annonser i olika tidningar i mån av plats.
En reklambyrå är på gång att hjälpa oss med nya broschyrer och dekaler gratis. Återkommer med mer
information när vi kommit igång. Anna och Pia är ansvariga.
Anna ska skicka APN´s affischer till Jeanette. De affischer APN satte upp runt om i Stockholm för att lansera
APN för ca 2 år sedan.

5 Övriga fasta rutiner
a) Animal Protection Networks telefon och telefontider
Telefonnumret som finns på APN-broschyrerna är inom kort åter igång. Anna kommer till att börja med att
ansvara över telefonen. Vi ska skriva ut information på hemsidan och vilka telefontider vi ska ha, ex 2 timmar/
vecka. Vi får prova oss fram och ev. ändra tiderna sen. Utanför telefontiderna ska vi hänvisa till
info@animalprotection.se Det ska inte gå att lämna meddelande på telefonen men mailen måste läsas 4-5ggr/
vecka och besvaras alt vidarbefodras till rätt styrelsemedlem snarast. I första hand är Monica ansvarig över
mailen. Övriga styrelsemedlemmar ska få inloggningsuppgifterna till mailen av Anna.
Lägga till Monicas e-mailadress på hemsidan, monica@animalprotection.se

b) Nyhetsbrevet. Varannan månad ?
Anna skriver nyhetsbreven. Vi kom överens om att varannan månad är bra att vi skickar ut nyheter till alla
medlemmar.

c) Tömning av postboxen
Anna och Johan har nu boxnyckeln. Boxen kommer att tömmas veckovis för att direkt vidarebefordras till
Monica.

6) Status ekonomi och medlemmar
I dagsläget har vi runt 210 medlemmar. Antalet ökade efter HUND-mässan och HUND-showen, båda i
december. Vi får även in 2-4 nya medlemmar i veckan per post. Till alla nya medlemmar skickar vi ett
välkomstmail med senaste nyhetsbrevet. Monica och Camilla ringer även till alla nya medlemmar och hälsar
dom välkomna och tackar för att de stödjer APN.

Från våra autogiromedlemmar och från dem som sätter in pengar via APN´s PG får vi ca 15.000 kronor/månad.
(autogiro ca 12.000kr/mån och via PG ca 3.000kr/mån)
Sedan början av december har 7 medlemmar sagt upp sitt medlemskap. Till dom som avslutat sitt medlemskap
skickar vi 5 frågor där vi önskar veta varför de sagt upp medlemskapet . De flesta har svarat att ekonomin är
sämre.

7) Status företagssponsorer
I dagsläget har vi endast en, Jeanette Redig.
Anna har kommit i kontakt med en ny företagssponsor. Vi får se vad det ger.

8) Vilka projekt ska vi prioritera och hur mycket pengar ska vi skänka till resp. projekt ?
Några nya projekt för 2007 ?
Filippinerna – vi beslutade att höja från 3.500kr/mån till 4.500kr/mån per sista januari.
Kina, Animal Asia – vi fortsätter att skänka 1.000kr/mån till opinionsbildning.
Så snart vi hittat en bra samarbetspartner ska vi även skänka 1.000kr/mån till ett ”hands-on-projekt” i Kina.
Det är ganska bråttom med ”hands-on-projektet” då Kina kommer börja rensa gatorna inför OS 2008.
Anna letar även samarbetspartners i Taiwan och Kambodja där djurplågeriet också är stort och utbrett.
Vi ska försöka få tag i en gratis alt ordentligt prisvärd resa till någon av orterna där vi har våra projekt. Jeanette
ska kolla med Resevaruhuset där hon ev. har en kontakt.

10) Välja in Jeanette och Peter i styrelsen
Jeanette väljer att fortsätta som i dagsläget; vara en ambassadör, arbeta aktivt och vara företagssponsor för APN.
Peter valdes in i styrelsen som ledamot. Alla närvarande styrelsemedlemmar var eniga i detta beslut.

11) Övrigt
-Vi beslutade att rösta vad det gäller Jennys medverkan i APN´s styrelse.
Alla närvarande styrelsemedlemmar röstade enhälligt att Jenny avgår från Animal Protection Networks styrelse
per omgående.
-Camilla meddelar att hon haft kontakt med Kjell Andersson på SKK. Om APN är intresserade så får vi stå med
en monter gratis på Lilla Stockholm i Älvsjö nu i vår. Camilla ansvarar för kontakten med Kjell och meddelar
honom att vi är intresserade.
-Camilla föreslår att vi framöver har en kampanj på stan med ex ett informationsbord där vi även har bakbundna
hundar med konservburkar över nosen. Göra allt så verklighetstroget som möjligt.
Ordförande Anna Almberg tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

