
Styrelsemöte Animal Protection Network (APN) 4/07

 
Tid:  Söndag 17 juni 2007 kl. 16.00-18.00   
Plats: Himmelska Hundar, Hedinsgatan 13, Stockholm.  

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

Ej närvarande: Johan Almberg.

AGENDA:
 

• Vegomässan

• Lördagen den 2 juni var det Vegomässa i Fältöversten. APN hade fått ett informationsbord gratis från 
Djurrättsalliansen som hade anordnat mässan.                                                                                           
Peter berättar att det var väldigt mycket folk på mässan under hela dagen. APN fick in 3.771 kr genom 
sålda mjukisdjur och övriga gåvor, samt 2 nya medlemmar. Mjukisdjuren var slutsålda flera timmar 
innan mässan stängde.                                                                                                           
Djurrättsalliansen har redan nu pratat om att ha ytterliggare en Vegomässa under hösten och då är APN 
välkomna igen att få en gratisplats om vi önskar 

            
• Resa till Filippinerna.

• Peter meddelade att han i nuläget inte har någon möjlighet att åka till Filippinerna och besöka 
hundcentret och AKF. Då det inte finns någon annan i styrelsen som har möjlighet att åka så beslutade 
vi att avvakta. Då vi känner ett stort förtroende för AKF så känns det inte som något akut. Vi ska få en 
kopia av tillslaget som gjorde då BBC var på plats.

• Anna mammaledig – praktiska detaljer

• Anna har tänkt att vara ”mammaledig” från APN över sommaren och lite till. Anna har nästan skrivit 
klart nyhetsbrevet som ska gå ut till medlemmarna i juli/augusti. Anna inväntar bara EU beskedet om 
det blir ett förbud mot hund- och kattpälsimport. När Anna är helt klar med nyhetsbrevet kommer 
Monica att skicka ut det till alla APNs medlemmar.                                                                 
Nyhetsbrevet efter det ska gå ut i september och då räknar Anna med att vara tillbaka.                                                                              
Hemsidan kommer också att ta ledigt under tiden som Anna är borta, då det endast är Anna som kan 
uppdatera den. Eftersom det är sommar så är nog inte förväntningarna på uppdateringar så stora ändå.          
Monica kommer att se över Annas @animalprotection-mail så att inga mail faller mellan stolarna och 
flera av våra Asienkontakter har fått Monica e-mailadress om det skulle vara något.

• Ytterliggare en person till styrelsen ?

• Pia meddelar att hon vill lämna sin plats i styrelsen till förfogande då hennes tid inte räcker till. Pia 
hjälper forfarande gärna till att skriva texter och artiklar i tex Hundsport. Anna sköter kontakten med 
Pia.                                                                                                                                                            
Pia känner flera personer som är intresserade av att hjälpa APN och även någon som vill komma med i 
styrelsen. Pia ska kontakta dessa personer och bjuda in dom till nästa APN möte i augusti.   



• Våra nya samarbetspartners i Asien – status.

• Vi har fått bra feedback från våra nya partners. Både organisationen i Taiwan och i Indien har två stora 
kattprojekt på gång. Från Soi Dog har vi också fått en rapport där de ska ha ett steriliseringsprojekt och 
de kommer även att arbeta opinionsbildande i ett projekt för barn.                                                          
Vi skänkte efter mötet senast 5.000kr till Clare, en kvinna på Phuket som hjälper djur i nöd. Från Clare 
har vi fått två rapporter.

• Björn-projektet i Vietnam

• Animal Asia har hittills räddat 250 björnar i Kina och deras senaste projekt är att rädda 200 björnar från 
Vietnam. Innan de kan göra detta måste de bygga ett räddningscenter för dom i Kina. Vi har nu lagt ut 
”rädda en björn” på första sidan på APNs hemsida. Vi inväntar mer information, men kommer fortsätta 
stödja projektet.

• Status  ekonomi och medlemmar

• I dagsläget har vi 285 medlemmar. Monica har sedan mötet sist ”städat undan” alla dom som ligger i 
systemet men som inte haft täckning på kontot i 5 månader eller längre tillbaka. De finns kvar i 
programmet ifall de önskar komma med igen. Vi har i dagsläget drygt 182.000 kr på kontot.                                                 
Vi får in drygt 20.000kr via autogiro/månad.                                                                                            
Under april fick vi in sammanlagt 32.151 kr och i maj 26.105kr. ( Det är inkl bössor, företagssponsorer, 
sålda mjukisdjur, gåvor och autogiro). 

• Övrigt.

• Peter har varit på hembesök hos Leo i Södertälje. Leo verkar må bra och allt fungerar med honom.
• Vi saknar lappar till resterande mjukisdjur. Pia som har originalet till lappen på sitt arbete ska skicka 

den till Johan som kan laminera dom på sitt arbete.
• APN skulle behöva nya broschyrer då dom vi har idag är från 2004. Pia åtog sig att kontrollera nya 

broschyrer och vilka kontakter som kan hjälpa oss med det. Vi behöver den nya broschyren senast till 
HUND-mässan i december 2007.

• Boka in tid för nästa styrelsemöte

• Vi beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum den 19 augusti kl. 15.00 på Himmelska Hundar.. 


