
Agenda styrelsemöte APN 

Närvarande: Emma, Sandra, Milla, Monica, Anna från styrelsen. 

Övriga närvarande: Linda. 

Protokoll

1. Mötet öppnas. 

2. Roller väljs. 

a. Anna är sekreterare och ordförande. Emma är justerare. 

Fotografering av styrelsen. Nästa möte fotograferas vi istället, då Lou och 
Andreas inte är med. 

3. Manges telemarketing-kampanj 
a. 100 betalningskort ute just nu, enligt testringning. Mange kommer att köra 

vidare med kampanjen efter att vi gjort en utvärdering och fastställt i styrelsen 
att vi vill gå vidare med detta. 

4. APN verksamhetsberättelse 2010
a. Anna skriver den övergripande verksamhetsberättelsen. Emma tar fram text 

gällande lobbyarbetet under året som underlag till Anna. 
5. Strategisk plan för APN 2011-2014

a. Emma tar fram en fyraårsplan för politiskt påverkansarbete. Emma mailar ut till 
alla i styrelsen så att samtliga kan godkänna och anta planen. 

6. Medlems- samt ekonomisk status vi tar det nästa styrelsemöte. 
a. Vi har tappat åtta medlemmar sedan förra mötet och vi har sju nya. Men vi får 

150 kr mer i månaden per autogiro än vid föregående möte. 
b. Vi får in 32290 kronor i november 2010 per autogiro, i december 33515 kronor. 

10 540 kr fick vi in per icke autogiromedlemmar under december 2010. 65223 
kr fick vi i ospecificerade gåvor under 2010 och till björnarna fick vi 19 650 kr i 
extragåvor. 8879 kr hade vi i intäkter från bössor under 2010. 554415 kr fick vi 
in totaltunder 2010 till APN. 

7. Diskussion om hur vi kan öka antalet medlemmar genom medlemsvärvning. Det är 
en del i vår strategi för 2011 att öka antalet medlemmar:

a. APN kommer att ge T-shirts till alla medlemmar som går med via autogiro på 
50 /kr. PDFen måste uppdateras på siten, så att det går att välja storlek på t-
shirt. Monica kommer att maila Emma underlag på nya medlemmar som ska 
få en t-shirt skickad till sig och Emma kommer att distribuera dessa via post. 

b. Webben. Det ska gå att ge bidrag direkt på siten via Visa-kort. Man ska också 
kunna bli medlem direkt. Andreas ansvarar för att hjälpa till hur man kan lägga 
in formulär så att man kan bli medlem direkt, istället för att printa ut PDFen 
och skicka den till oss per post. Att betala via siten med Visa-kort måste också 
färdigställas genom att Monica och Andreas går till banken och ordnar avtalet. 
Därefter lägger Andreas upp tjänsten på siten. I övrigt bör nyheter på siten 
uppdateras veckovis. Sandra ansvarar för det. 

c. Mässor. Husdjursmässan, kan vi eventuellt vara med på nästa år. I så fall säljer 
vi mjukisdjur och barn-t-shirts på den. I övrigt så satsar vi på MyDog och 
Vegomässan. Eventuellt medverkar APN på SKK Stora Hund, beroende på 
pris och plats som vi tilldelas. Linda ansvarar. 



d. På-stan aktiviteter. APN arrangerar ett informationsbord på stan i maj, med 
loppis i anslutning och en kampanj, vid Drottinggatan/Kulturhuset. 

e. Modevisning. Eventuellt kan det göras igen. Milla ansvarar. 

f. Bössor. Bra om alla bössor har broschyrer bredvid sig så att de kan generera 
medlemmar. Lou ansvarar. 

g. Artiklar i media. I samband med nästa resa gör vi aktiv mediebearbetning. 
Eventuellt kan vi sälja in en feature om vårt kattprojekt i Indien till en 
kattidning. 

h. Annonser i tryckt media. Vi satsar inte på det under 2011. 

i. Annonser på webben. Vi kör en testgrej när det går att bli medlem via siten. 
Exempelvis via google eller spotify. 

j. Föreläsningar. Vi ska komma ut mer och prata som t ex Djurgymnasiet. Vi har 
eventuellt en föreläsning på SLU på gång. Emma ansvarar.

k. Företagspartners. Vi bibehåller kontakten med Folksam. Det har varit svårt att 
hitta företagspartners, inte minst som vi inte har 90-konto. Små – och 
medelstora företag är de som vi ska rikta in oss. 

l. Kändissamarbete. Alla kollar sina nätverk för att se om vi känner trovärdiga och 
relevanta personer som kan kontaktas. 

m.Telemarketing. Manges projekt ska först utvärderas. 

8. Återrapportering från "sammöte" med Djurens rätt, Forskning utan djurförsök och 
Djurskyddet. 

a. Emma ska tillfråga Roger Pettersson på WSPA om han är intresserad av att 
träffas över lunch för att informera om ”sammötena” samt om APN:s arbete.

b. Via Svenska allmänna djurskyddsföreningen kan man söka pengar från för 
studiebesök. Kan bli aktuellt för eventuell Kinastudiebesök med politiker. 

c. Djurgalan på Circus med Jenny Falk är nedlagd. 
9. Styrelsens sammansättning.

a. Alla röstar enhälligt att Linda Halmos är med i styrelsen. 
10. Genomgång föregående protokoll.

a. Tackkort – klara nästa vecka. Anna skickar till tryck så snart originalen kommer. 

b. Fotoboken. Den är på gång. 

c. Bösspengarna som inte har kommit in till kontot via bössan i Oxelösund, sätts 
inte pengarna in inom en månad så polisanmäls det. Lou ansvarig. 

11. Övrigt: 

a. Helena Leander, Rikstagsledamot, MP, har hört av sig till Emma och vill göra en 
uppföljning till Kinesiska Ambassaden. 

b. Emma skickar en T-shirt till grafiska designern som gjorde inbjudan till 
seminariet i Bryssel. 

12. Nästa datum för styrelsemöte. 

a. Söndag 3 april kl 16.00. Det mötet blir förlängt pga strategisk diskussion om 
medlemsvärvning som tas i anslutning till mötet. 



Protokollet är justerat av Emma Larsson, 110124. 


