Animal Protection Network styrelsemöte
Söndag 11 november 2007 kl 15.00 på Himmelska Hundar.
Närvarande: Anna, Monica, Milla, Lou, och Annelie, i Animal Protection
Network styrelse. Utöver detta: Andréas Kühne (för eventuell medverkan i
styrelsen), Anna-Theresia ”Tessa” Kubista (som hjälper till i Animal
Protection Network), Jeanette Redig (företagssponsor) samt Rosie Karlsson
(som är medlem och som vill hjälpa till inom organisationen).
AGENDA
1. Genomgång av föregående protokoll
2. Presentation av alla närvarande
a. Tessa berättade att hon lagt upp Animal Protection Network
mjukishundar på Tradera. Vi ska se om vi i framtiden kan
utveckla ett arbete med Tradera så att vi kan synas lite extra där,
i samband med aktioner.
b. Tessa lovade att hjälpa till med att låna kamera, korgar samt
minneskort till Animal Protection Network.
c. Rosie vill vara med och stå på mässan Hund 2007.
3. Resan till Filippinerna
a. Text och bild återkopplas från resan, även direkt från
Filippinerna om uppkopplingsmöjligheter finns där. Materialet
ska användas till artikel i Hundliv (Anna författar) samt till Blogg
(Lou ansvarig).
b. Milla ordnar vår kamera och videokamera från Carina. Tessa
kollar om det finns någon videokamera som vi kan låna via
henne.
c. Anna kollar om dator/internet finns på plats på centret för
återrapportering från plats.
4. Blogg – Lou ansvarar för denna. Anna mailar lösen till Lou: http://
animalprotectionnetwork.blogspot.com/
5. Hund 2007 mässan
i. ”Fix och pyssel eftermiddag” inför mässan på Himmelska
Hundar den 25 nov kl 15.00. Vi förbereder lappar till
hundarna samt skriver julkorten till medlemmarna.
1. Annelie köper laminatpapper och snören (tunn
garnmodell rött), till ca 300 mjukishundar. Samt 3
skrivplattor till namninsamling.
ii. t-shirts
1. Anna har lämnat tre kvitton till Monika (8408, 7493,
12693) från tre H&M-leveranser. Ytterligare tre
leveranser återstår. Anna meddelar Monica och Milla
så snart alla paket anlänt.
2. Milla kollar om vi kan få lite extra rabatt från
tryckeriet, eftersom vi har över 600 plagg.
iii. Mjukishundar

1. Vi behöver inte beställa fler inför mässan i
december.
iv. Schema
1. genomgått på plats.
v. Monter
1. Bokad av Milla. Monica betalar den i veckan. Vi har
samma plats som föregående år.
vi. Sponsrade saker som premie till nya medlemmar.
1. Vi får saker från Limex, Vibri (troligtvis), Plaqueoff
(Milla hämtar av Anders på plats)
vii. Annelie mässansvarig
1. Annelie hämtar hos Peter och Monica till mässan
viii.Lokal att förvara mässgrejor i
1. Johan kollar om vi kan erhålla en gratis lokal via en
kontakt på hans jobb
2. Ev. kan vi annars ha sakerna hemma hos Peter
ix. Fokus projekt på mässan
1. Huvudfokus är att generera nya medlemmar. I
informationen på plats kommer vi att trycka på Kina
och Filippinerna.
a. Anna mailar namninsamling för Kina till
Monica, som kan skriva ut den på sitt jobb i
färg till mässan.
6. Bössor
a. Lou redogjorde för de bössor som nu finns ute. Hon håller på att
kontakta alla parter som har en bössa. De kommer även erhålla
kedja och lås av Lou.
b. Diplom kommer att skickas ut regelbundet till djuraffärer/
bösställen som återrapportering och tack till företaget samt
deras kunder. I diplomet återrapporteras summan som senaste
bössan innehöll.
7. Status ekonomi och medlemmar
a. Oktober genererade 23000 kr.
b. Animal Protection Network har i dagsläget 289 medlemmar. Vi
har tappat några få sedan senaste mötet.
8. Soi Dog Foundation
i. Vi kommer att ge extrahjälp till nytt shelter á 15 000 kr,
med anledning av kris inom SDF.
1. Anna kollar med John vilket konto pengarna ska
sättas in på.
ii. Utsläppning av kastrerade hundar och katter. Vi kom
överens om att det är ok att SDF släpper ut hundar och
katter efter operation enligt den metod som de använder.
iii. Animal Protection Network höjer SDFs månadsbidrag till
1500 kr i månaden.
9. Animals Taiwan

a. De bör satsa mer på steriliseringskampanjer för att vi ska
fortsätta stödja dem.
10.Aktion mot Kina/OS 2008:
a. Petition till Kinas ambassad. Anna kontaktar vår webb-kille om
han kan lägga upp namninsamling på vår site.
b. Anna uppdaterar Kina-mailadresser som ligger på siten idag.
c. Insändare. Anna, Jeanette och så många som möjligt skriver
insändare via http://www.befria.nu/djuren/insandarservice/?
mode=listAll. Denna service går ut till alla stora dagstidningar.
d. Debattartikel. Anna skriver den i vår.
e. Blog. Lou ansvar för denna.
11.My Dog i Göteborg
a. Projektledaren kommer att kontakta Anna om ev. medverkan.
Lena Thomelius kommer att vara ansvarig på plats.
12.Riktade medlemsutskick
a. Anna kommer att ansvara för dessa.
b. Monica har nästan alla mailadresser klara.
c. Julkort kommer att skickas till alla medlemmar med texten ”Tack
för att du räddar liv”.
13.Styrelsen
a. Johan Almberg avgår
14.Nästa möte. Vi bokade inget nytt datum.

