Animal Protection Network styrelsemöte
Söndag 7 oktober 2007 kl 15.00 på Himmelska Hundar.
Närvarande: Anna, Monica, Milla och Lou. Ej närvarande: Johan och Annelie.
1. Genomgång av föregående protokoll
2. Produktion av film/bildspel till siten (Youtube)
a. Anton Klepke framställer detta. Anna ansvarig. Bör vara klart till
december.
3. SKKs stora hundmässa 15-16 december
a. Animal Protection Network är med i år.
b. Milla bokar monter.
c. Anna fixar schema och Johan riggar montern.
d. Anna kollar så att vi får plack off till nya medlemmar
e. Monica ringer Vibri och Limex till nya medlemmar
4. Sammansättning styrelsen
a. Vi bör vara två till i styrelsen. Lou bjuder in en av sina kontakter
till nästa möte. Alla kollar sina nätverk om någon kan vara
aktuell.
5. Aktiva, mässansvarig, bössor
a. Aktiva. Vi avvaktar med att aktivt arbeta med aktiva. Istället
försöker vi hålla uppgifterna inom styrelsen och arbetar för
närvarande inte så aktivt med events på stan och dylikt.
b. Mässor. Johan riggar montern, Milla bokar montern och Anna
fixar schema tills vidare. Men på sikt behöver vi en
mässansvarig.
c. Bössor. Lou är ansvarig för våra bössor och tar kontakt med de
som vill sätta ut en bössa i en djuraffär åt oss. Hon ansvarar även
för kontakt med de ställen som har en Animal Protection
Network bössa. Lou sammanställer en lista med de bössor som
vi har ute i dagsläget.
6. Animal Protection Network T-shirts
a. Anna beställer av H&M, 50 small, 150 medium och 100 large.
Inga vita. Milla kollar om vi får rabatt.
b. Tryck via Petersson & Ericsson AB Textiltryckeri. Stockby
Hantverkarsby 9, Lidingö. 08-7319261. 8 kr per t-shirt tryck.
Anna mailar vår logga till dem.
c. Detta ska vara klart till mässan.
7. Djurgymnasiet i Stockholm
a. Insamling på gång, projektet avslutas kring jul. Anna har kontakt
med Malin Andersson (malinandersson1989@hotmail.com) som
driver projektet.
b. Malin planerar att ha en insamlingskväll i skolan, med filmer och
information där de ska sälja fika och dylikt för att få in en slant,
samt försöka värva folk på stan att bli medlemmar och skänka
pengar.

De ska också gå runt till alla klasser och informera att vi ska
hålla på med detta, och försöka få så många som möjligt att
följa med ut och samla ihop pengar och bli medlemmar.
8. Status ekonomi och medlemmar
a. Just nu tappar vi fler medlemmar än vad vi får in.
b. I augusti fick vi in 25.461, i september fick vi in 28.807.
c. Medlemmar: 287 st
9. Projekt just nu, status samt; ska vi öka ekonomiskt bidrag till något av
dem?
a. Kalimpong, Indien
i. Fortsätt som tidigare med 2000 kr i månaden, men
potential att höja i framtiden. Vi får mkt bra feedback och
projektet känns trovärdigt.
b. Soi Dog, DRCS (och Claire), Thailand
i. Anna kollar med Soi Dog hur snabbt hundarna släpps ut
efter steriliseringar.
ii. DRCS; fortsätt som vanligt med 500 kr i månaden.
iii. Vi avvaktar med en tredje donation till Claire (hon har fått
5000 kr x 2).
c. Gallbjörnar, Kina
i. Fortsätt extrainsamling som vanligt.
d. Professor Paws, Kina
i. Fortsätt som tidigare med 2000 kr i månaden.
e. AKF, Filippinerna
i. Vi ger sedan senaste mötet 10.000 i mån. Vi kommer även
att ge en extra donation efter vårt besök på plats, om allt
känns bra.
f. Animals Taiwan
i. Anna ber om mer feedback från dem. Den är lite dålig. Vi
ger dem 2000 kr i månaden.
10.Riktade medlemsutskick, medlemsregister
a. Monica har börjat ta fram register på medlemmarna. Så att alla
våra medlemmar kan få extra information om vårt arbete.
11.Resan till Filippinerna
a. Fokus: filma, fota och dokumentera mycket av upplevelsen. Om
möjligt; var med på en räddningsaktion. Annars utvärdering av
hundhemmet.
b. Milla och Lou kollar om vi kan få rabatt på biljetter genom
resegruppen.
12.Mjukishundar
a. Anna inventerar hur många vi har och om det behövs; beställer
fler till mässan.
13.Broschyren – den nya – är på gång
a. Anna fixar text och produktion. Samma person som tog fram
den vi har i dagsläget kommer även att producera vår nya (Elin
Renck).

14.Nästa möte: 11 november, Himmelska Hundar, kl 15.00

