Närvarande från styrelsen: Andréas, Anna, Sandra, Lou, Milla
Övriga deltagande: Linda, Tessa
Den 28 mars kl 16:00 - 17:30.
1.

Mötet öppnas

2.

Anna valdes till ordförande, Andréas till sekreterare och Anna till justerare.

3.

Genomgång av föregående protokoll.
a.

Verksamhetsberättelse för 2009.
Gick ut med medlemsbrevet förra veckan. Ligger även på http://
www.animalprotection.se.

b.

Årsredovisning för 2009.
Klar och kommer att ligga på http://www.animalprotection.se

c.

Jills seminarium.
12/10-2010 i Bryssel. Jill Robinsson kommer vara huvudtalare. 7/4 kommer
assistenterna för partivärdarna att ha möte och återkommer med önskemål.
För att kunna dra folk, bör vi bjuda på vin och mat. Sponsorer eftersöks (dels
för mat och dryck, men även för resan). Emma och Sandra åker ner helgen
innan (dvs den 9-10/10). Milla kollar hur vi kan få sponsring.

d.

Reflexvästar.
Cecilia ska träffa sin kontakt angående bildekaler och reflexvästar i påsk.
Vårt förslag är att ta med en slogan i stil med ”Ingen kan göra allt, men alla
kan göra något”. Att sedan ta med webb-adress i form: animalprotection.se
samt vår logga.

e.

Fuskpälsföretag.
Bordläggs till nästa möte.

f.

Cesar Melan-tidning.
APN vill inte vara med i Cesar Melan’s tidning, då det förekommer vissa
rykten som vi inte vill förknippas med.

g.

Årsmedlemsskapssystem.
Linda tar fram en mall och kontrollerar med Monica.

h.

Björnprojektet i Pakistan.

Sandra har mailat WSPA. Ska kontrollera vad det kostar att köpa ut en björn.
Förslaget är att lägga upp information på hemsidan, så att vi kan visa hur
mycket som är kvar för att köpa loss en björn.
i.

Visa-kort via siten.
Andréas och Monica måste till banken för att fixa avtal.

j.

Seminarium Djurgymnasiet.
Sandra har kontakt med Djurgymnasiet.

4.

Medlems- samt ekonomisk status
Vi har för närvarande 483 medlemmar. I Januari fick vi in 33790 kr via autogiro plus
6460 kr i gåvor. I februari fick vi in 34385 via autogiro +plus 7105 kr i gåvor. På
kontot har vi 44943 kr för närvarande.

5.

Dogsmart.se
Blev inget föredrag. Vi erbjöd oss, men dom tackade nej.

6.

Bilddagboken.se
Har lagt upp gratisannonser för APN.

7.

Bössor, status.
Lou redovisade status på bössorna, se bilaga 1. Gul färg är bössor som vi är osäkra
på och ska kontaktas, vit färg innebär bössor vi vet fungerar, blå färg är bössor på
gång och som ska skickas ut. Lou tar fram ett regelverk för bössor (hur många man
skickar, var bössorna står m.m., en checklista för att ställa ut bössor, dels för APN
men även för personen ifråga).

8.

Partners i Asien och våra bidrag till dem.
Vi ger i dagsläget ut 35120 kr per månad. På autogiro får vi in 34385 kr per månad.
Mötet beslöt att inte höja utdelningar just nu.

9.

Björnbroschyr
Anna har haft kontakt med Elin Renck. Hon håller på att ta fram en broschyr. Anna
kommer skicka ut broschyren för korrläsning till styrelsen.

10. Övrigt
a.

Skapa en film som presenterar APN. Tanken är att använda befintlig
material och sedan använda speaker m.m. Lou, Andréas och Milla tar
ansvaret för att skapa filmen.

b.

Linda lägger upp några hund gossedjur på blocket.

2.

a.

Present kort. Lou ska ta fram ett förslag baserat på det som Monicas
sambo tagit fram. Detta ska läggas ut på hemsidan och sedan skickas ut till
respektive person (något i stil med: Du har räddat Perus liv). Lou ska också
fixa kondolesanskort samt bröllopscheckar motsvarande.

b.

Charles på AKF kommer den 26/4 preliminärt.

c.

Lou efterlyser uppgifter till aktiva medlemmar. För närvarande har alla i
styrelsen egna uppgifter och detta är det stöd som vi behöver. Vi hänvisar
till hemsidan.

d.

Lou har kontakt med Jenny, som kommer att skriva sin C-uppsats kring
djurrätt i världen. Jenny vill att vi tittar igenom detta och kompletterar med
frågor som vi är intresserade av. Lou ska maila ut detta till styrelsen så att vi
kan titta igenom och komplettera.

e.

Almedalen - det finns ett internationellt torg där vi kan vara närvarande om
vi vill. Sandra kommer be Emma att försöka ta oss dit.

f.

Djurskyddet och Djurens rätt ska APN göra något tillsammans med inför
valet. Sandra och Emma återkommer.

g.

På förekommen anledning, så vill vi förtydliga att vi jobbar långsiktigt,
diplomatiskt och artigt när vi jobbar i APNʼs regi, politiskt mot ambassader.

h.

Koh Lanta. Anna kommer kontakta John på Soy Dog för att kolla upp Koh
Lanta projektet. Beslut kommer att fattas då Anna har kontrollerat och
Cecilia kan vara med vid möte.

Datum nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte är den 30/5 kl 16 på Himmelska hundar.

Protokollet är justerat av Anna Almberg 2010-03-28.
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funderingar på:
Lena Thomelius
Marja Seidemo
Helena Dahlberg
Annika Eklund
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Linda fodor
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Sofia Bergmark
Nathalie Wilkinsson
Petra Olofsson
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mailadress
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kommentar

Trängets norra väg 8, 423 32 Torslanda

Göteborgsansvarig?
Göteborgsgruppen
via anna
e-post finns inte
Har tappat bort bössorna i flytt, ''''

zoo i trollhättan
Sundbybergs zoo
Magnus Ladulåsgatan 29
118 65 STOCKHOLM
Zooaffär Zoocenter 090-129301
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Eriksfältsgatan 81H, 21454 Malmö

Birgitta Södergren
Susanna Bergwall
Julia Grönqvist
Mathilda Andersson
Standard =)
Emma Aldin

4
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Häst & Hundhuset

1

Högdalens Zoo

1

Katarina Sandelin
Jeanette Redig
Ellios Hund och katt
Himmelska Hundar
Arken zoo Solna
Odenplan Zoo

1
1
1
1
1

Suzanne Clausen

plats

1?

Charlotta Hansson

Hundens Hörna
Emile och Hedda
Konditori bakstugan
Arken zoo
Kungsholmen
På gång:
Lee Magdalena
Carlström,
Marina Långström,
Sofia Saddle Outlet
Lisen Persson

telefon

6

15
1

Bertrandsgatan 6 (7tr) 212 14 Malmö
Häst & Hundhuset AB, Kungsg. 28
111 35 STOCKHOLM
Högdalens zoo, Rangstaplan 15
124 54 BANDHAGEN
Växjö djursjukhus, Renvägen 2
352 45 VÄXJÖ
Redigs hundtrim

Huvudsta
Norrtullsgatan
Hundens hörna, S:t Ansgars väg 4
169 51 SOLNA
Vasaloppsvägen 64, Hägersten

inte hört ngt
sedan dess

med lås, kedjor etc
Lou tömmer
Anna tömmer
http://www.vaxjodjursjukhus.se/
Jeanette tömmer
Anneli tömmer
Milla tömmer
Lou tömmer
Lou tömmer
Lou tömmer
Skickar tillbaka nu!
Tömmer själv och sätter in.
Sandra tömmer

Frejavägen 24, 19463 Upplands Väsby

Monica?

Inte skickat än, väntar på svar
Har skickat 4 st bössor nov -08

1

1

Finns bössa där?
umeå
e-post finns inte
Via anna: 5st sändes till Petra Olofsson,
Riddaregatan 8, 275 33, sjöbo

väntar på bekräftelse

har ringt

skickar in
regelbundet

