Styrelsemöte Animal Protection Network (APN) 5/07

Tid: Söndag 19 augusti 2007 kl. 15.00-17.00
Plats: Himmelska Hundar, Hedinsgatan 13, Stockholm.

Närvarande:
Camilla Bokemar
Monica Ohlsson
Peter Lindberg
Annelie Larsson
Lou Kockly (ny)
Ny Styrelsemedlem:
Lou Kockly valdes in som ny i styrelsen, lou@bostream.nu, Lundagatan 5, 17163, Solna.
070-7615640.
Förgående protokoll:
Nyhetsbrevet gick ut i slutet av juli som planerat.
Pia avgick ju efter senaste mötet och dessvärre lyckades hon inte få tag i de nya som ev. var
intresserade av att ingå i APN´s styrelse. Förhoppningsvis kommer någon av dom till nästa
möte.
Broschyrer:
Pia åtog sig på förra mötet att kontrollera nya broschyrer till bl.a HUND-mässan i december.
Pia återkommer om det.
Mjukisdjur:
Lappar till mjukisdjur finns nu. Dom lämnas på Himmelska hundar.
Befintliga projekt att diskutera:
Soi-Dog
på Phuket funderar vi på att höja donationen till. Men först skall Anna be att få en
årsredovisning plus att vi skall fråga om de kastrerade hundarna kan ligga i bur och
läka längre än ett dygn som de gör idag.
”Rädda-en-björn-projektet”
Vi har fått in 3.910 kr sedan slutet av maj till rädda-björn-projektet.
Vi beslöt enhälligt att vi skall donera pengar för att köpa/frige en björn á 15 000 kr.
Många gåvor är riktade till ”det mest prioriterade projekten” och därför kan vi lägga
denna större summa för detta projekt.
Filipinerna:

Vi väntar med att donera en stor engångssumma till centret i Filipinerna AKF (animal
Kingdom Foundation) innan vi har varit där: Milla och Anneli åker ner och
kontrollerar att centret är okej och sedan beslutar vi om vi skall ge en klumpsumma på
ex 50 000 kr. Fram till dess höjer vi månadsinbetalningen med 3 500 kr till 10 000 kr/
månad.
Clare på Phuket (Kata)
fick tidigare i år 5 000 kr och blev så glad. Hon skulle bl.a. behöva en ny riskokare
och vi vill gärna hjälpa henne med det och Anna håller med. Vi beslöt att vi ger 5 000
kr till Clare på Phuket.

Kommande aktiviteter:
HUND-mässan i december. Ska vi vara med även i år – vi får diskutera mera på nästa möte.
Vi pratade om att ha en APN-kväll på Himmelska Hundar? Kanske medarrangemang med
andra föreningar?
Bössor:
Flera bössor och broschyrer efterfrågas av medlemmar. Peter som är bössansvarig ska gå
igenom och kontakta alla intresserade.
Status ekonomi o medlemmar:
285 medlemmar hade vi förra mötet. Sedan det mötet som var 17 juni har vi tappat 10
medlemmar och fått 9 nya.
I juni fick vi in:
19 315 kr via autogiro,
4 465 kr i gåvor via PG-kontot
1 635 kr i Jeanettes bössa
I juli fick vi in:
19 390 kr via autogiro
8 445 kr i gåvor via PG-kontot (3 300 kr var från ett skolprojekt)
Övrigt:
Tröjor efterfrågas och vi behöver fler. Milla kollar om hon vet något bra tryckeri och Monica
kollar med presentreklamföretag.
Nästa möte:
Söndag 7 oktober 2007 kl 15.00 på Himmelska Hundar.

