
PROTOKOLL
APN styrelsemöte den 27 januari kl 15.00 på Himmelska 
Hundar

Närvarande: Milla, Lou, Tessa, Anna Schager, Anna Almberg, Monica, Annelie 

Resan till Filippinerna och AKF, avrapportering

Milla och Lou berättade om sin resa till AKF och situationen generellt i Filippinerna. 
De rapporterade att AKF arbete är ytterst seriös, mycket bra verksamhet och 
fantastiska människor som är engagerade i verksamheten. Animal Protection 
Network kan med mycket gott samvete fortsätta sponsra deras hedervärda arbete. 
Dessutom bidrar vi verkligen konkret till en stor del av det arbete som de utför (med 
våra ekonomiska resurser). 

Hur sprida info om resan? (media, siten/blog, medlemsutskick, föredrag)

Det mest värdefulla materialet vi har är foto samt film från köttmarknad och foto 
samt film från hundrestaurant. Vi har även intervjuer med Charles, Suzanne samt 
utredarna. 

1. Media: 

Detta ska spridas till media. Vi börjar med snabba medier såsom etermedia, därefter 
kvälls samt dagspress. 

• TV: Kalla Fakta, Insider, Veterinärerna

• Dagspress: Aftonbladet, Expressen, Metro, Stockholm City

• Fackpress: Hundliv, Hundsport

Anna Almberg ansvarar för att sälja in till media. Lou skickar filmen med 
intervjuerna samt ett urval av de bästa filmerna/fotona. Anna Almberg och Lou tar 
kontakt via telefon och stämmer av vad vi ska sälja in till media. 

2. Siten/blog

Vår site uppdateras med rapport från AKF/resan. Anna Almberg lägger upp på siten 
och Lou uppdaterar löpande blogen. 

3. Medlemsutskick 

Anna Schager renskriver intervjuerna till svenska. Anna Almberg skickar ut de i 
nästkommande medlemsutskick om ca 2-3 veckor. 

4. Föredrag 

Milla och Lou håller föredrag på Himmelska Hundar om Animal Protection Networks 
resa. Ev kan de även hålla föredrag på Naturbruksgymnasium. 



5. AKF som turistattraktion 

Hur kan vi sälja in detta? Vi börjar med artikel som sprids till resemedia. Anna 
Almberg ansvarar för det. 

Rekrytera veterinärer som medlemmar och som volontärer till AKF och 
Filippinerna 
Kolla pris för ett massutskick till veterinärer där vi stämmer av intresse att sponsra 
Animal Protection Network, vara volontärer på AKF sheltret samt donera mediciner 
till dem. 

Anna Almberg kollar upp pris på adresser från PAR till veterinärer (samt även 
hunddagis). Anna Almberg skriver brev från Animal Protection Network till 
veterinärer. 

Broschyren

Klar för tryck. Anna Almberg kollar pris på tryckerier och skickar till tryck. Upplaga 
ca 50 000 st som sist. 

Förråd 

Anna Almberg kollar priser till nästa möte. 

Mjukishundar 

Anna Almberg beställer 1000 st. 

Företagssponorn Redig Trim 

Vår företagssponor Redig Trim gör ett uppehåll i sin sponsring på 1000 kr per 
månad pga att hon bygger om och inrättar en butik i sin verksamhet. Dock har hon 
kvar sin bössa i infohörna med Animal Protection Network. 

Medlemsregister, mail och adresser- 30 som ej fick julkort 
Monica har tagit fram ett mailregister och adressregister. Ca 30 julkort kom inte 
fram. Vi dubbelkollar om vi har deras mailadresser, så att vi får ge dem feedback i 
någon kanal. Flera mailadresser är okompletta. Monica återkommer med 
uppdaterad lista. 

Medlemsstatus och ekonomisk status 

Animal Protection Network har nu 355 medlemmar (dock väntar vi på ca 50 
ytterligare medlemmar från Göteborg samt flera med ofullständiga kontouppgifter). 
Det innebär att vi kommer att ha ca 25000 kr i månaden samt 410 medlemmar om 
en månad. 



Ringa alla medlemmar och hälsa välkommen
Milla ansvar för att ringa alla nya medlemmar och hälsa dem välkomna. Vi har delat 
upp till viss grad de ca 120 som inkommit i samband med de två senaste mässorna. 

Animal Protection Network beslutade att höja beloppet till två av våra projekt. Vi ger 
nu 2500kr/mån till Soi Dog, i Thailand samt 12000 kr mån till AKF i Filippinerna. 

Leo måste omplaceras

Milla tar tag i det. 

Donera pengar till Animal Protection Network via SMS

Vad kostar ett SMS-konto för donationer? Tessa kollar upp det. 

Volontär i Asien, info via siten

Tessa skriver samman svensk info om det för de projekt som vi stödjer (info står på 
deras hemsidor, länkarna finns under länkar på Animal Protection Networks 
hemsida). 

Animal Protection Network butik på siten

Anna lägger vår butik live och hänvisar varuköp till Himmelska Hundar. 

Tryckeriet 

Annelie hämtar de underkläder med Animal Protection Network logga som ligger 
kvar på tryckeriet. 

Tackbrev och kvitton sponsorer

Anna Almberg ansvarar för det. Loggorna medlänkar har legat på Animal Protection 
Networks site i tre veckor. Tack till sponsorerna har skickats till alla medlemmar. 

Anna Almberg har skrivit tackbrev till alla de djuraffärer som sponsrade med saker; 
Jeckson design, CRT zoologiska, Djurmagazinet i Högdalen samt Cats & Dogs. 

Anna Almberg stämmer av innehållet i tackbrev till Mindshare och Heno. 

Pengar som ska in på vårt konto

Monica bevakar att följande belopp inkommer:

• Malin Andersson - 3422 kr

• Marja Seidemo – ca 7000 kr. 



Årsredovisning för 2007/2006 

Monica slutför dem och mailar Anna Almberg, som lägger upp på siten. 

Punkter som tas upp på nästa möte

IT: junk mail, engelsk del på siten, blogg, logga in på siten

Momsfritt, regler

Verksamhetsplan/verksamhetsberättelse

Mål 2008 för Animal Protection Network 

Datum för nästa möte?

Anna Almberg mailar ut förslag till alla, möte om ca 6 veckor


