Animal Protection Network styrelsemöte den 30 augusti kl 15.00-16.30
på Himmelska Hundar i Stockholm
Närvarande från styrelsen: Monica Ohlsson, Lou Kockly, Andréas Kühne, Camilla Bokemar.
Övriga anmälda: Emma Larson, Sandra Linde, Cecilia Lindh, Linda Samuelsson.
PROTOKOLL

1. Mötet öppnas
2. Sekreterare, justerare och ordförande för mötet väljs
Monica Ohlsson valdes till ordförande, Andréas Kühne valdes till sekreterare. Lou Kockly
väljs till justerare.

3. Seminarium i riksdagen den 17/9 kl 10 - 12.30 - Stoppa gallproduktionen av björnar i Asien.
Emma berättade om seminariet i riksdagen. Programmet enligt stort:

a. Helena Leander; sammankallande i Riksdagens djurskyddsforum, hälsar välkommen
och presenterar programmet

b. Milla och Monica föreslogs presentera APN (ca 10 minuter).
c. Föredrag om Animals asia verksamhet med fokus på björnar som utnyttjas inom
gallindustrin i Kina samt djurens situation f.ö i Kina - Dave Neale, UK Director
Animals Asia Foundation

d. Föredrag om fysisk och mental påverkan/lidande på de björnar som utnyttjas inom
gallindustrin – Johan Lindsjö, veterinär med erfarenhet från internationellt arbete
med björnar

e. Vad kan EU-parlamentet göra för djurskydd/skapande av djurskyddslag i Kina samt
för att förbjuda att björnar töms på galla – Jens Holm EU- parlamentariker
2006-2009

f. Paneldebatt – medverkande Dave Neal, Johan Lindsjö, Jens Holm (v), Helena

Leander (mp), Anna Almberg och Birgitta Ohlsson (fp). Moderator - Åsa Hagelstedt,
Generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

g. Frågor från åhörarna
h. Hur kan vi gå vidare
Behov av hjälp:

a. Hur får vi människor att komma? Vilka ska vi bjuda in?
b. Program för Dave Neal den 17:de eftermiddag och kväll tas fram av Emma.
Beslut:

a. Bifoga inbjudan till seminariet i medlemsbrevet. Förslaget är att Anna ser till att det
kommer med i medlemsbrevet som går ut på måndag.

b. Inbjudan skickas till samtliga i APN’s styrelse - hjälp att sprida.
c. Andréas kommer hjälpa till med teknik, synar lokalen tillsammans med Emma och
Sandra dagen innan.

d. Ett åhörarpaket ska finnas på plats och delas ut.
e. Lou förslag på att hålla presentation samt sitta i paneldebatten. Presentation av APN
kommer från Anna.

4. Resan till Kina
a. Kort information om resan:
 Camilla Bokemar och Monica Ohlsson åker den 6/9 - 14/9.
 3 dygn i Hong Kong - försöka komma ut för att presentera att hund är hund
och inte mat.

 3 dygn vid björncentret.
 Monica och Milla kommer att ta med en dator och försöka blogga under
resan.

b. Folksam sponsrar med 15000 kr - bör upp i nyhetsbrevet - ”Tack snälla Folksam”.
c. Ulrika Pettersson sponsrar med 8000 kr.
Beslut:

a. Milla och Monica ska kontakta svenska konsulatet i Hong Kong.
b. Milla och Monica skriver ett diplom på 50000 kr (extra tillskott på 10000kr beslutat).
Detta överlämnas i samband med att Milla och Monica är på plats.

c. Anna kontaktar media och försöker få media att komma till seminariet på riksdagen för
att intervjua Monica och Milla.

d. Bilder som styrelsen önskar: Närbilder på björnar, före och efter bilder.
e. Tack snälla Folksam djurförsäkringar text in i nyhetsbrevet.
5. Nyhetsbrevet
Beslut:

a. Nyhetsbrevet går ut snart. Ändringar enligt ovan ska in.
b. Lou kommer åka till Filippinerna i December - få med i nyhetsbrev.
c. Revisorn ska tackas i nyhetsbrevet.
6. Byte från .se som domänregistrat
Beslut:

a. Andréas ser till att vi byter till binero.se istället för nic-se.se. Syftet med detta är att
spara pengar (100 kr / år), samt att Andréas kan få reda på när vår domänavgift
förfaller och betala densamma snabbt.

7. Debattartikel
Beslut:

a. Debattartikeln är klar. Kommer att mailas ut till samtliga i styrelsen. Målsättningen är
att den ska komma ut i tidningar samtidigt som seminariet.

8. Mässan hund 2009
Beslut:

a. Lou ska försöka fixa en bättre plats än tidigare.
b. Linda kommer hjälpa till som mässansvarig på plats.
9. Bössor
Information:

a. Svårt att få ut bössor till nya ställen.
b. 7000 kr kom i bössor från Skåne.
Beslut:

a. Försöka få ut en bössa till Malmö Djursjukhus.
b. Försöka få ut en bössa på nya veterinären i Växjö.
10.Medlemmar och ekonomistatus
Information:

a. 474 medlemmar

b. 109 300 kr på kontot
c. Vi har sedan mars tappat 19 medlemmar (eller 2225 kr / månad)
d. Sen 1/5 har vi fått gåvor 37531 kr.
e. På autogiro har vi fått in: 30810 kr i maj, 31685 kr i juni, 32035 kr i juli
f. Revisionen har gått bra, mycket bra resultat, revisionsberättelsen ska lägga ut på
hemsidan.

Beslut:

a. Anna ska kontrollera varför Birgitte har sin bank i Holland.
11.Projekten i Asien
a. Samtliga projekt ligger enligt tidigare beslut. Riktlinjen 50 000 kr på kontot står fast.
12.Övriga frågor
Beslut:

a. Vi ska vända oss till uppfödare för att visa att de tar större ansvar. Motsvarande en

”medalj” på deras hemsida - ”Vi stöder APN”. Lou och Cecilia ska ta fram ett förslag
på hur vi ska komma ut till uppfödarna.

b. Sponsorer på hemsidan. Följande ska bort : Mindset, PlaqueOff, Jackson design,
CRT zoologiska, Cats & dogs och Djurmagisinet.

c. Gåvobrev från APN ska upp på hemsidan, en knapp : Skänk minst 100 kr till APN och

skicka ett gåvobrev till mottagaren för att rädda ett liv. Cecilia och Lou tar fram ett
förslag på utseende och innehåll. Andréas kontrollerar om det är möjligt att koppla till
en Internetbetalningssite.

d. Vykort. Vi har adressetiketter, kort finns.
e. Etiketter till hundarna / björnarna. Rosa, grön och orange:a etiketter tas fram av
Monicas kille.

f. Förslag att vi fixar en emailsignatur som gör att man kan visa att ”jag stödjer APN”.
13.Nästa möte - 11 / 10 kl 15.00 på Himmelska Hundar.
Protokollet justerat och godkänt av Lou Kockly den 1 september 2009.

