Animal Protection Network styrelsemöte 19 oktober 2008, kl 15.00-17.00 på
Himmelska Hundar i Stockholm
Närvarande från styrelsen: Anna, Monica, Lou, Annelie, Milla.
Ej närvarande från styrelsen: Andreas
Övriga närvarande: Emma, Sandra, Monika

1. Folksam-mötet
Lou och Milla hade ett mycket bra möte gällande sponsring av APN med Folksam i
Sundsvall. Folksam kommer att ha en insamlingskväll med sin personal. Därefter
skänker Folksam samma belopp vilket personalen bidrar med till APN.
Milla har kontakt med dem gällande vad de vill ha av oss i utbyte, exempelvis logga
på Internet eller omnämnande i nyhetsbrevet.
Monica skickar 300 st APN broschyrer till Folksam.
2. Vegomässan
Vårt deltagande gick bra, vi samlande in hela 8400 kr. Av de pengarna skänks till,
50% till björnprojektet med AAF i Kina och 50% till Kalimpong Animal Shelter i
Indien.
3. Björnprojektet i Kina
Anna kollar med AAF om vi kan få mjukisbjörnar av dem att sälja på mässor samt
när vi kan komma igång med sponsringsprogrammet av en björn. Monica meddelar
Anna hur mycket pengar som vi givit till björnarna exakt under 2008 hittills.
4. Mässor
SKKs stora hundmässa. Eftersom Lou är på AKF i Filippinerna under hela december
månad under SKKs Hund 2008-mässan håller Annelie och Anna i den.
My Dog 2009. Anna kollar om Lena kan ta hela ansvaret för APN:s deltagande i
Göteborg.
Lou beställer ny vepa att ha till mässor. Anna mailar tryckeriets namn till Lou.
5. Ekonomi och medlemmar
APN har i dagsläget 454 medlemmar. Vi har tappat 8 medlemmar sedan förra mötet.
I september fick APN in via autogiro: 30 180 kr samt via postgirot i gåvor 41320 kr
(av det var 16400 kr gåvor till björnarna i Kina). APN har skänkt 16920 kr till
björnarna i Kina i gåvor som inkommit sedan förra mötet.

Vad är ett lagom belopp att ha på APN-kontot? Vårt mål är att ha ca 50 000 - 70
000 kr på kontot. Just nu har vi 150 000 kr. Därav fattar vi omgående beslut att
skänka 100 000 kr av våra tillgångar till våra partners i Asien; 30 000 kr till AAF:s
björnprojekt i Kina, 30 000 kr till AKF i Filippinerna, 20 000 kr till KAS i Indien, 15
000 kr till Soi Dog i Thailand, och 5000 kr till DRCS i Thailand.
APN beslutade att höja upp donationerna till våra partners med 1400 kr i månaden,
eftersom det är det månadsbelopp av nya medlemmar som inkommit sedan senaste
mötet. Dessa 1400 kr går till Kalimpong Animal Shelter i Indien från och med
omgående.
6. Media
Lou skriver en artikel till Djurens Rätts tidning om resan till Filippinerna och AKF
som sker i december 2008.
7. Tackkorten
Monica fixar etiketter. De skickas ut efter jul och nyår.
8. Digitala julkort på vår site
Lou kollar med Andreas om det är tekniskt genomförbart. I så fall skickar Sandra ut
själva korten.
9. Bössor
Sandra fick 5 nya bössor att skicka ut. Monica kollar löpande vilka bössor som töms
på vårt konto och återrapporterar till Sandra, som är bössansvarig.
10. Politiskt ansvarig
Emma är politiskt ansvarig för APN. Emma rapporterade om sitt möte med Birgitta
Ohlsson och gav även sina idéer kring politisk påverkan för APN:s verksamhet.
Anna mailar intervjufrågor till Emma för intervju med Birgitta Ohlsson till siten. Anna
skriver en stomme till debattartikel och skickar till Emma, fokus blir björnarna i
Kina. Tanken är att flera politiker ska skriva under debattartikeln. Vi talade även om
att ha en debatt i riksdagen gällande APN:s frågeställningar.
Emma är även ansvarig för namnlistorna om gallbjörnarna till Kinas ambassad, och
hon försöker boka in ett möte med ambassaden för överlämning av listor. APN har
tidigare vid ett flertal tillfällen försökt få till en tid med ambassaden gällande detta.
Anna ber Andreas att skapa en APN-adress till Emma.
11. Nya potentiella partners
Anna kollar upp Kho Lantta Animal Welfare och SOS Armenia och presenterar deras
behov på nästa möte. WFT of Thailand har inte återkommit, trots förfrågan om att
sponsra en björn hos dem.

12. Logga på vår hemsida
Activedog.se är intresserade av att ha en logga på vår hemsida. Vi beslutade att det
kostar 5000 kr för ett år för dem att ligga på vår förstasida.
13. Nästa styrelsemöte
Vi beslutade att det äger rum den 23 november 2008 kl 15.00 på Himmelska
Hundar.

