STYRELSEMÖTE ANIMAL PROTECTION NETWORK
2011-05-29 - Himmelska Hundar
Närvarande styrelsen: Lou, Monica, Linda, Milla, Emma
Närvarande övriga: Kate

Protokoll
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare & justerare
a. Till ordförande samt sekreterare väljs Lou,
Emma väljs till justerare
3. Föregående protokoll
4. Lous resa
a. Lou berättar om centret, personalen, resan, projekten och hur bra allting
är där nere nu. Allt finns att läsa på http://apn.blogg.se
5. CARA
a. Vi beslutar att stödja CARA på Filippinerna med 500kr/månad. Lou
kontaktar Nancy och meddelar detta samt tar alla uppgifter.
b. ,http://www.caraphil.org/Compassion And Responsibility for Animals
6. Projekten
a. Claire har inte lämnat rapporter på ett tag, Monica meddelar henne att
rapporterna måste komma för att bidrag skall kunna fortsätta.
7. Förrådet
a. Lou, Emma och Tessa var och städade förrådet. Lou har tagit hem några
tröjor för fotografering så att dessa kan börja säljas på nätet.
8. Bössor
a. Ellios-bössan är tillbakalämnad, de vill inte ha den kvar tyvärr
b. En ny bössa sänd till Distriktsveterinärstationen i Vilhelmina
c. Vi får in mindre och mindre pengar på bössor, vi behöver bli mer
offensiva.
d. Efter polisanmälan av kvinnan som inte satte in pengar på kontot har vi
fått ersättning för båda bössorna och hon har satt in de saknade pengarna.
Polisanmälan är tillbakadragen.
9. Loppis / infobord

a. Tessa och Sandra hade bakluckeloppis igår och sålde riktigt bra. De
kommer att jobba fler dagar i sommar om vädret är bra. Billiga saker är
bäst, runt 50kr. Kläder säljer bra
b. Alla närvarande kan tänka sig att hjälpa till.
10. WSPA
a. Möte i morgon 19.00 på deras kontor på Kungsholmen. Lou, Monica,
Emma, Sandra kommer att närvara.
11. Hemsidan
a. Sandra är inte närvarande så denna punkt skjuts upp.
12. Uppdatering politisk påverkan
a. Kina: Tyvärr har det största björnfarmsföretaget i Kina visat intresse för
att utöka sin verksamhet med fler björnfarmar. Även lokalt har detta
upprört. Detta gör att politiska läget är svårt och resor får skjutas.
b. Volontärprogram finns på Animal Aisa, dock bara för veterinärmedicinskt
utbildade eller under utbildning och man behöver stanna under en tid.
Emma och Johan (veterinär och medlem i APN) planerar att delta i årets
Veterinärmedicinska kongress som hålls i november på SLU, Uppsala. Då
ska de informera intresserade studenter vid SLU om möjligheten att vara
volontär vid AAF björncenter i Kina och Vietnamn.
13. Medlemmar & ekonomi
a. Vi har tappat 4 medlemmar som genererade 550kr. Nu har vi 471 st
medlemmar. I April fick vi in 33335kr på autogirot.
b. Vi har fyra nya medlemmar som genererar 355kr
14. Tack-kort & klistermärken
a. Milla skickar tackkort till nya medlemmar och donatorer
b. Anna har klistermärken som hon skickar till Himmelska Hundar så hämtar
vi där.
15. Övrigt
a. Vi skulle vilja ha något event på gator och torg för att ragga medlemmar.
Bäst är om vi ha något att sälja! Möte om detta senare i sommar.
b. Vi saknar uppdatering om 90-kontodiskussionen, men alla är överrens om
att detta är en viktig punkt.
c. Ny postbox är startad på Karlavägen så att Monica kan tömma.
Eftersändning är beställd från Postboxen i Årsta, men den behöver kollas
en gång i månaden ändå. Linda tar på sig att kolla till den.
16. Nästa möte

a. Litet möte för att diskutera sommaraktiviteter 10 juli, detta sker på Kafé
eller dylikt.
b. Nästa ordinarie möte sker 28 augusti, kl 16.00 på Himmelska Hundar

