AGENDA APN STYRELSEMÖTE 20 APRIL KL 15.00, HIMMELSKA HUNDAR
Närvarande i styrelsen; Anna, Milla, Monica och Lou. Övriga närvarande; Tessa, Sanna och Mange.
1.

Genomgång föregående protokoll
a. Allt vi har föreslagit senast har genomförts eller är under genomförande.
2. Ekonomi och medlemsstatus
a. Medlemmar idag 396st
b. Via autogiro för mars 25.760kr (då saknas 1.475kr för de som ej har täckning på
kontot)
c. Gåvor via pg & bg-kontot sedan förra mötet är 5.650kr
d. Gåvor till björnarna är 50.200kr
e. Bössa; 905kr
f. Årsredovisningen är klar, Monica har gjort den. Anna lägger upp på siten.
g. Malin Anderssons pengar från skoleventet väntar vi fortfarande på.
h. Sanna Hammarlund kollar om vi kan få billigare transaktionskostnader via
Nordea.
3. IT/site
a. Siten uppdateras i hög grad nu så vi har fått in ett flertal översättare.
b. Maila Anna Almberg om ni vill ha in något särskilt på siten.
4. Manges bok
a. Animal Protection Network samlar in; 25-30 berättelser från våra partners. Text samt bild.
Fokus: räddade djur från Asien samt lite text om Animal Protection Network. Anna håller i
det, samt hittar översättare. Lou korrläser.
b. Deadline: innan jul
c. Alla tänker på namn till boken
5. Bössor
a. 25-talet bössor ute nu.
6. Animal Protection Network Skåne
a. Lou ska träffa några personer gällande ett Animal Protection Network syd i sommar
7. Björnar i Kina
a. Röntgenmaskinen är finansierad.
b. Animal Protection Network 4500 kr extra till björnarna denna månad (utöver våra 2000). Vi
har fått in 50 000 kr i bidrag till björnarna denna månad!!
c. Anna kontaktar Expressen och Aftonbladet om de 28 räddade björnarna i Kina. Stäm av om
en reporter samt fotograf kan resa ner 10-13 juli 2008.
d. Milla ringer sin kompis på Aftonbladet.
8. Förråd
a. Anna får utlägg för förråd, om hon betalar privat slipper vi momsen
b. Efterlysning på siten efter sponsorer, Anna lägger upp.
9. Medlemsbrev – medlemsvård
a. Pysselkväll – söndag 1 juni kl 15.00. Vi gör då medlemskort samt mjukishundar.
b. De som inte har mail är 32 medlemmar. De får medlemsbrev per post var 6e vecka. Monica
gör utskicket.
c. De som inte får varken mail eller post; Anna lägger upp efterlysning efter deras
kontaktuppgifter på siten. Sanna Hammarlund och Annika Isaksson har ringt alla vars
mailadresser har studsat. Alla gick dock inte att få tag på.
d. Det ska bli lättare att bli medlem i Animal Protection Network. Anna lägger upp att man kan
bli för 300 kr eller mer årsmedlem. Den nya medlemmen ska i så fall även maila
kontaktuppgifter till Monica. Denne blir medlem under ett år.
10. Mässor som vi ska medverka på:
a. Vegomässa september 2008
b. SKK i december 2008
c. My Dog januari 2009
d. Vi ska ta fram ett kostnadsförslag på ett snyggare och bättre mässkit; ny banner, nytt tyg,
flagga/gatupratare. Vi ska även ta fram en checklista för mässmaterial till montern. Annelie
tar fram förslag.
11. Protestlista Kinas ambassad, datum
a. Anna bokar in datum med Kinas ambassad. Monica och Lou går dit med namninsamlingen.
Lou kollar om någon politiker kan följa med.
12. Kalla Fakta, artikel Hundliv
a. Anna försöker få tag på filmmaterial med pälsproduktion. I dagsläget har vi två bra filmer om
hundkött från Filippinerna samt Kina.

b. Lou skriver ihop artikel till Hundliv om resan och skickar den samt ca 10 bilder till Anna som
kontaktar Hundliv.
13. Veterinär-volontärer
a. Pontus Fällman kommer att skicka ut ett brev med vad våra partners behöver till alla 4 och 5
år veterinärstudenter i Uppsala.

14.Mange kommer även att göra en bok om storyn bakom djurtatueringar.
15.Sanna fick 10 mjukishundar, 10 t-shirts och broschyrer till Carina Rohwer.
16.Animal Protection Network skickar ner skär till AKF, som de behöver
desperat. Milla kollar om skären går att få tag på. Lou kollar var de finns/
heter med Ellen på AKF.
17.Leo har fått ett nytt hem. Animal Protection Network står för 5
ryggbehandlingar för Leo. Milla skriver Leos historia.
18.Folksam – Milla följer upp gällande sponsring
19.Nästa möte. Den 11 maj. 15.00 Himmelska Hundar.

