Agenda Animal Protection Network styrelsemöte
21/11 kl 16-18, Stockholm
Närvarande ur styrelsen: Anna, Emma, Milla, Monica, Sandra, Lou. Övriga
närvarande: Tessa och Linda.

AGENDA:
•

Mötet öppnas.

•

Anna väljs till mötesordförande, samt till sekreterare. Lou väljs till
justerare.

•

Seminariet i Bryssel

•

•

•



AAF var mycket nöjda med seminariet



Sex personer från Kina var med, bland annat från
motsvarande Kinesiska Jordbruksdepartementet.



Vi fick en bra film från AAF om gallbjörnarna, ska lägga
upp vår site



Nästa steg är en studieresa till Chengdu med svenska
MEPs (finns några som är intresserade från förra året) och
eventuellt SLU. Samt eventuellt svenska företag. Även
eventuellt en artikel med Veterinärförbundet och SLU om
frågan.



Emma skickar bilder till siten till Sandra som lägger upp.

Medlemsbord på Medborgarplatsen


APN var där den 22/11, det var kallt och inte så mycket
folk på stan. Det var lite svårt att nå ut till folk. Men vi fick
in en hel del pengar i bössan. (En kille la 500 kr i bössan).



Vi satsar på Vegomässan samt nästa års julmarknad samt
loppis till våren.



Linda kollar upp om vi kan få rabatt på att medverka på
MyDog i Göteborg.



KS Djurvårdscenter AB, insättningen via Birgitta verkar inte
ha kommit in. Lou/Sandra och Monica dubbelkollar detta.

Mässor

Bössor

•

Fotobok


•

Manges bok


•

•

•

På gång.

Manges andra projekt med att dra in bidrag


•

Under produktion. Sandra och Lou är ansvariga.

På gång.

Medlems- samt ekonomisk status


5-10 medlemmar i månaden tappar vi. Vi får in ca 5 nya
medlemmar varje månad.



Vi har ett separat möte hur vi strategiskt och långsiktigt
kan jobba för att få in fler nya medlemmar.



Vi får in 33.400 kr i månaden samt gåvor ca 3000 per
månad. (Innan 34.5000 kr).



12000 till AKF



9000 till Indien



11000 AAF



1000 till DRCS



500 till Claire



4000 till Soi Dogs



1100 till WFT



500 till Korea



Vi ger 38 000 kr i månaden till Asien.

Tackkort och björnklistermärken


Emma skickar björnbild till Anna



Anna fixar tackkort med hund, katt samt björn

Partners och eventuella framtida partner


AKF. APN måste ha en månatlig rapport, antal hundar,
antal och vilka som jobbar, ekonomisk status, tillslag,
planer vad som är på gång. Får vi inte regelbundna
rapporter minskar vi bidragen.

•

•

•



Tills vi får ökade bidrag igen avvaktar vi med att hitta nya
organisationer att stödja. Här är några som kan vara
intressant på sikt att stödja på:



Nepal.



Animal Act. Hundar, katter och björnar.



Blue Cross i Indien.



Wspa kontor i Stockholm. Emma har ätit lunch med Roger
som år chef där.



Djurskyddsmöte torsdag. Djurens Rätt, Forskning utan
djurförsök och Djurskyddet. Sandra går på mötet.



Djurgala TV. Kanal 8 eller TV 6 ska sända.



Foto på styrelsen. Tas på nästa möte.



Vegetariskt julbord på Hermanns. 18/12 kl 17. Milla
bokar.

Övrigt

Styrelsen

Mjukisdjur


•

Tessa har sålt några på Tradera. Det har även genererat till
att några har uppmärksammat APN. Tessa har även hittat
mjukishundar i sitt soprum, helt nya, som APN kan sälja.

Nästa möte


23 januari kl 16.00 på Himmelska.

Justerat av Monica Ohlsson samt Lou Kockly.

