
Årsmöte Animal Protection Network 

Söndag den 17 januari kl 15.00-16.30 på Himmelska Hundar i Stockholm

Närvarande av styrelsen samt röstberättigade medlemmar: Anna Almberg, Lou Kockly, Sanna 
Hammarlund, Sandra Linde, Emma Larsson, Linda Samuelsson, Monica Ohlsson, Camilla Bokemar, 
Cecilia Lindh, Tessa Rosengren och Lou Kockly. Även närvarande på mötet var Ted Herngren. Ej 
närvarande; Carina Ohlsson, Andréas Kühne och Annelie Larsson. 

1. Mötet öppnas 
2. Sekreterare, justerare och ordförande för mötet väljs. Anna Almberg är ansvarig för att vara 

sekreterare samt ordförande. Lou Kockly är justerare. 
3. De röstberättigade medlemmarna röstar om styrelse för Animal Protection Network 

a. Alla röstade enhälligt om att Emma Larsson och Sandra Linde väljs in i styrelsen. 
Annelie Larsson avgår ur styrelsen. Nya röstberättigade medlemmar blir Annelie 
Larsson samt Cecilia Lindh, i stället för Emma och Sandra. 

4. Röstande gällande eventuella ändringar av stadgar för Animal Protection Network. Alla anser 
enhälligt att vi behåller stadgarna som de är. 

5. Alla röstar om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Verksamhetsberättelse ska upprättas för 2009. Anna Almberg ansvarar för att skriva om dem. 
7. Årsredovisning för 2009. Den är klar, Monica Ohlsson har gjort den. Revisorn Martha från 

föregående år gör eventuellt revision och granskning för 2009. Sandra kollar upp det. 
8. Medlems- samt ekonomisk status. Animal Protection Network har idag 478 medlemmar. Vi har 

i dagsläget 27313 kr på kontot. Under år 2009 har vi fått in 54 000 kr i månaden i snitt. Vi har 
fått in 650 343 kr totalt under 2009. 

9. Animal Protection Networks fokus under 2010:

a. Politisk påverkan. Emma är ansvarig för politiskt påverkansarbete. Detta är målen för 
2010:

• Sverige:
• Valår – ta kontakt med de tre (eller fler) toppkandidaterna från varje parti som är representerade i 

riskdagen och fråga om någon av dem kan tänka sig driva APN:s frågor i sin kampanj. Om några 
tackar ja, arbeta vidare med dem under året. 

• Genomför en gall-up (liknande den vi gjorde inför EU-valet) riktad till de tre (eller fler) 
toppkandidaterna från varje parti som är representerade i Riskdagen och fråga vad de står i APN:s 
frågor. 

• Ordna med ett studiebesök i Kina alt Vietnamn i samarbete med AAF och Dave Neale för svenska 
politiker och tjänstemän. 

• Kontakta veterinärförbundet och fråga om de på sin årliga branschträff under hösten kan tänka sig 
att ha internationella djurskyddsorganisationer som tema. Ordna med föreläsare inför detta, 
exempelvis chefsveterinären för AAF räddningscenter för björnar i Kina. 

• Publicera minst en till debattartikel under året. 
• Fortsätta med att få ut vårt arbete i svensk media, exempelvis genom att undersöka om björngalla 

säljs illegalt i Sverige.  
• Internationellt arbete: 
• Fortsätta arbetet vi påbörjade vid seminariet i Riksdagen i höstas och detta innebär: 
• Fortsätta samarbetet med våra finska vänner som vi träffade på seminariet i riksdagen samt försöka 

finna liknande samarbete med djurskyddsorganisationer i Danmark.  
• Kontakta våra svenska EU-parlamentariker samt försöka få till stånd enskilda möten med varje 

parlamentariker när de är hemma i Sverige för att informera om vår verksamhet samt sondera 



möjligheterna för vidare samarbete om exempelvis ett seminarium i EU-parlamentet med någon av 
dem som värd. 

• Be våra nordiska grannar (Finland och Danmark) och Storbritannien att genomföra liknande möten 
med deras EU-parlamentariker (via exempelvis Dave Neale och djurskyddsorganisationen i Finland 
som vi har kontakt med). 

• Försöka få till stånd ett liknande seminarium som vi hade i riksdagen i EU-parlamentet med hjälp av 
EU-parlamentariker. Gärna ett samarbete mellan svenska, brittiska och nordiska EU-
parlamentariker. 

• Genomföra ett studiebesök för intresserade inom APN (styrelse?) till Bryssel  och lobba för vår 
verksamhet. Försöka finna tjänstemän i Parlamentet och Kommissionen som är intresserade av 
våra frågor.  
 
b. Mässor. Vi är med på Vegomässan nästa år eftersom den alltid har gått bra och endast 

kostar 1000 kr att medverka på. Vi är inte med på SKKs Hund 2010 eftersom den är 
för dyr, vi inte får så bra plats samt då senaste resultatet inte var så bra. Eventuellt är 
vi med på nästa MyDog i Göteborg. Vi kommer att ha ett möte innan mässan nästa år 
för de som ska jobba på mässan. Linda och Milla är ansvariga för detta. Tessa är med 
i mässgruppen också. Vi ska även se om vi ska ta fram några ytterligare Animal 
Protection Network-produkter till mässor; t ex reflexvästar att trycka Animal Protection 
Network på. Hurtta ev intresserad av samarbete. Cecilia kollar upp pris på täcken/
väster samt samarbete med Hurtta. 

c. På-stan-aktivitet. Vi kommer att försöka ha ett bokbord på stan i sommar för att värva 
medlemmar samt informera om vår verksamhet. Sandra är ansvarig för detta. Övriga 
som ingår i påstangruppen är Tessa, Linda, Lou, Mange och Cecilia. 

d. Seminarium. Eftersom det gallbjörnsseminarium som vi arrangerade under 2009 var 
så framgångsrikt kommer vi att arrangera ett till i höst då Jill på AAF kommer till 
Sverige. Sandra och Emma ansvariga. Animal Protection Network kommer även att 
hålla ett seminarium på Djurgymnasiet. Anna Almberg kommer dit och talar om våra 
projekt. Sandra och Emma ansvariga.

e. Bössor. 17600 kr kom in via bössor under 2009. Vi kommer under 2010 fortsätta att 
placera bössor på strategiska platser för att samla in pengar till Animal Protection 
Network. Lou är bössansvarig. 

f. Veterinärkliniksamarbeten. Lou och Cecilia försöker att boka in möten med 
veterinärkliniker för att informera om Animal Protection Network, för att se om de kan 
sponsra oss och vara ambassadörer för oss. 

g. Media. Animal Protection Network ska fortsätta att synas i media såsom vi gjort under 
föregående år, exempelvis då i DN, Aftonbladet, Land och Hundliv. Lou kommer att 
arbeta med detta. Ceasar Melan har en ny hundtidning i Sverige i vilken vi möjligtvis 
kan ha en annons eller artikel om oss. Cecilia ansvarar för att kolla upp detta. Vi 
kommer även att fortsätta arbeta med vår Facebook-grupp. Förra året vid den här 
tiden hade vi 800 medlemmar, nu 4000 stycken. 

10. På mötet fastställde vi följande praktiska ansvarsområden inom Animal Protection Network för 
år 2010:

a. mässor (Linda), 



b. bössor (Lou) ,

c. företag/sponsorer (Lou)

d. media (Lou)

e.  IT (Andreas), 

f. kassör (Monica), 

g. medlemsansvarig (Monica), 

h. siten (Sandra), 

i. partners i Asien (Anna), 

j. medlemsbrev, årsberättelser, odyl (Anna) 

k. politisk opinionsbildning (Emma), 

l. ringa nya medlemmar och ringa de som gett större gåvor (Milla)

m.översättningssamordnare (Sandra)

11. Partners i Asien och Animal Protection Networks bidrag till dem. 
a. AKF i Filippinerna. Lou sätter samman ett brev gällande våra krav på organisationen 

och mailar till styrelsen. Anna och Lou mailar Suzanne och Charles om detta 
tillsammans. De krav som vi hade från föregående har tillgodosetts. Vi kommer även 
att ställa krav på att våra nya krav gör det och följa upp detta. Med Suzanne som chef 
igen på AKF har vi goda förhoppningar om att så kommer ske. Exempel på detta är 
att ingen hund får sitta i kedja på centret, att vi ska få regelbundna rapporter och att 
tillslag ska ske regelbundet. 

b. Eventuellt ett nytt björnprojekt i Pakistan att stödja. Emma och Sandra återkommer med 
mer info på nästa möte gällande detta. 

c. Cecilia kollar upp ett annat projekt som hon har mer info om tills nästa möte. 
d. HIS i Jaipur och Kalimpong i Indien. Hur fördela mellan de två projekten i Indien? Vi 

röstade enhälligt om att Animal Protection Network börjar stödja båda projekten med 
4500 kr i månaden. 

e. Vi röstade enhälligt om att de 500 kr vi skänker i månaden till Taiwan avslutas. 
f. Vi röstade enhälligt om att om Claire i Thailand startar en formell organisation kan vi 

höja bidraget till henne månadsvis. 

12. Övriga frågor gällande verksamheten
a. Typo3 fungerar inte så bra som webbverktyg. Vi vill gärna kunna jobba med en annan 

lättare webbvariant. Andreas gör en parallell site under våren där vi kan utvärdera om 
den fungerar bättre. 

b. Tradera. Tessa fortsätter med att sälja mjukishundar där. 
c. Samarbete WSPA. Emma har kontakt med dem och återkommer mer på nästa möte 

gällande det. 
d. Fuskpälsföretag. Cecilia kollar om de är intresserade av att sponsra oss.  
e. Mange behöver ett omslag till sin bok. Anna Almberg mailar en bra björnbild och en bra 

hundbild till Mange. 
f. Emma fortsätter att maila kändisar för intervjuer till medlemsbrevet. 
g. Vi förlorar årsmedlemmar. Till stor del för att det är administrativt svårt idag att påminna 

dem om när deras medlemskap går ut. Linda ansvarar för ett system för att identifiera 



när deras årsmedlemsskap går ut, så att vi kan påminna dem. I nästa nyhetsbrev, 
sänder Anna Almberg ut en påminnelse om årsmedlemsskap. 

13. Datum för nästa styrelsemöte är 28 mars kl 16 på Himmelska Hundar. 

Protokollet är justerat av Lou Kockly den 17 januari 2010. 


