Animal Protection Network styrelsemöte
Söndag den 30 maj 2010 kl 16.00 på Himmelska Hundar i Stockholm

1. Mötet öppnas
2. Anna väljs till sekreterare, Lou till ordförande och justerare.
3. AKF/möte Charles. Vi hade ett bra möte med Charles Wartenberg, grundare av AKF i
Filippinerna, som kom hit från England. Han lyssnade till våra synpunkter om vad/hur centret
kan förbättras, klinikrutiner, sjukhundsrutiner, personalsammansättning osv. Animal Protection
Network har full mandat att vara med och långsiktigt strukturera verksamheten under
kommande år. Och inom den tiden kommer Lou att resa ner till centret och
kvalitetskontrollera. Animal Protection Network kommer att fortsätta stödja AKF med samma
summa som tidigare. Vi är i dagsläget AKFs största sponsor.
4. Seminarium med Jill på AAF i Kina som Animal Protection Network arrangerar i Bryssel.
Planeringen av seminariet går bra, inbjudan är klar, vi väntar på uppdateringar från EUparlamentet, Dave på AAF har gett bra input och Emma har frekvent kontakt med honom.
Dave kommer sprida inbjudan till alla 750 MEP:s i parlamentet. Värdarna i EU-parlamentet
(MP, V, S) kommer att betala alla talarnas biljetter och resekostnader. Även representanter
från Kinesiska regeringen, samt Kinas enda professor i djurskydd kommer att tala, verkar det
som. Sandra och Emma kommer att resa ner till seminariet.
5. Animal Protection Network i Almedalen. Planering går bra, vi ligger ute på Internationella
Torgets hemsida, med länk till vår hemsida. Vi har en monter och taltid. Animal Protection
Network finns även med i programtidningen. Vi har fått in sponsring som täcker kostnaderna.
Emma och Sandra kommer att resa dit och hålla i allt på plats och de bloggar från Almedalen.
6. Djurgymnasiet. Anna talar den 2 juni där om Animal Protection Networks verksamhet och
projekt. Sandra kommer att vara med också.
7. Monica kan ha alla katt- och hundbroschyrer hemma hos sig. Anna meddelar Printmedia att
de kan skicka de 40 000 broschyrer de har i sitt lager till Monicas jobb. Animal Protection
Network trycker dessutom upp 50 000 av de nya björnbroschyrerna (392:- /1000 = 19600kr).
Anna beställer det.
8. Politisk opinionsbildning. En liten del av Animal Protection Networks intäkter, ca
10 000-15 000 kr om året ska gå till att påverka politiker. En stor del av politiska beslut i Asien
fattas när de har världens ögon på sig. Därför ska vi hjälpa till med det från Sverige och EUnivå. Animal Protection Networks bösspengar går till Emmas arbete/politisk påverkan, så att
medlemmarnas pengar kan gå direkt till projekten i Asien.
9. Animal Protection Networks mobil. Vi kommer att avsluta abonnemanget med motivering att
ingen ringer på den. Kommunikationen med medlemmarna och övriga ska ske via webben.
Samt via styrelseledamöternas och de aktiva medlemmarnas egna mobiler.
10. Siten. Vi tar upp det på nästa möte, när Andreas är här. Dock är byte på gång. Sandra gör en
uppdatering på första sidan, så att den blir lite mer uppdaterad.
11. Medlems- samt ekonomisk status. Vi har 484 medlemmar idag. Vi får in 33 820 i månaden på
autogiro. En medlem har skänkt 12 700 till HIS Kalimpong, dessa pengar kommer från hennes
aktievinst som hon genom att ge till oss inte behöver skatta för. Anna mailar HIS om att det
kommer in extrapengar till kattprojektet.

12. Nästa medlemsbrev klart. Den 9 juni skickar Anna ut det. Emma skickar text om Almedalen till
Anna. Lou ligger på Jenny som varit i Indien om texten till Anna. Deadline för Jenny och
Emma är den 7 juni.
13. Partners i Asien. Att fungerar ypperligt som vanligt.
14. Bössor. Bössan i Högdalen har blivit stulen, händelsen är anmäld av Högdalens Zoo. Vi
kommer inte att ställa dit en ny då det är andra gången den blir stulen, trots att den är
fastkedjad.
15. Övrigt.
a. WSPA. Björnar i Pakistan. Vi har inte fått svar än gällande att eventuellt stödja det
projektet.
b. Anna lägger upp annons på Volontärbyrån att vi söker en revisor till årsredovisningen.
Några timmars jobb. Monica ska stå som kontaktperson.
c. Anna tömmer postboxen omgående, postar till Monicas jobb.
d. Sandra behöver koderna till Shurgard. Anna mailar dem till Sandra.
16. Nästa möte. Äger rum den 5 september kl 16.00 på Himmelska Hundar.

Justerad av Lou Kockly 1 juni 2010

