
Animal Protection Network styrelsemöte 7 september kl 15.00-17.00 på 
Himmelska Hundar i Stockholm

Närvarande från styrelsen: Anna, Monica, Lou, Andreas, Milla. 

Ej närvarande från Styrelsen: Annelie.

Övriga närvarande: Emma, Sandra

Protokoll:

1. Genomgång föregående protokoll

a. Båtlast med saker till AKF. Lasten ska kontrolleras och skickas inom Filippinerna, vilket 
innebär att det blir för dyrt att skicka med båt. Lou tar med sakerna (skär, 
retriverkoppel) sig när hon reser ner till AKF senare i år istället. 

b. Broschyr - vi kan gödsla med dem, vi har 50 000 st som vi har fått till priset av vad 
pappret kostar. Viktigt att de kommer ut!

c. Kampanjmaterial björnar, klistermärke etc. samt ev. mindre trycksak. Elin har lovat att 
göra detta men kommer inte att kunna sätta materialet samman omgående. Dock har 
vi ingen överhängande brådska. Andreas ska även kolla med en alternativ kontakt. 

d. Manges bok. Klara översatta historier, 15 st, finns färdigställda. 
e. Hunden Leo. Mår bättre och är förhoppningsvis frisk. 
f. 4 svenska veterinärer är inbokade till volontärarbete på AKF i Filippinerna via oss. 
g. Folksam. Anna skriver presentation om APN i PPT, deadline innan mitten på 

september. Milla och Lou reser på mötet. Milla bokar in möte i november. 
2. Våra partners i Asien

a. Dator till Greg på AKF. Lou köper den till honom på plats när hon reser ner. APN 
avsätter pengar till detta. Lou meddelar Greg.

b. Claire. Vi avvaktar att höja hennes månadsbelopp tills hon har grundat en formell 
organisation på plats. 

c. Övriga frågor gällande existerande partners? Inga, avrapportering fungerar väl. 

3. Medlemsvård

a. Medlemsregister – Har Monica fått ut det i Excel, fungerar det bra eller ska vi köpa in 
program? Monica har fått ut alla medlemmar i Excel och detta program fungerar tills 
vidare för avseendet. 

b. Vi ska skicka ut de färdigskrivna oadresserade tack-korten snarast till våra medlemmar. 
Monica skriver ut adresslappar till alla medlemmar och Lou ombesörjer att de 
adresseras på mässan. Lou har hand om korten tills dess. 

c. Utskick medlemsbrev email versus postalt - vi har för många postala adresser just nu, 
ett 50-tal. Detta blir stora utgifter i porto. Emma på mötet åtog sig att ringa 
medlemmar och få deras emailadresser i mån av att de finns. Monica bistår Emma 
med underlag för detta. Emmas kontakt; emmla360@yahoo.se. 

4. Nya donationer; fler medlemmar gör att vi kan ge mer pengar till Asien:

a. Eventuellt ett ytterligare björnprojekt; "Wildlife Friends of Thailand". Anna mailar Edwin 
på WFT om att adoptera en svartbjörn. Beslut tas på nästa möte när vi har mer 
underlag om en adoption. 



b. Vi har fått in ca 6000 kr extra varje månad tack vare nya medlemmar sedan vi höjde 
månadsbidragen senast. Dessa pengar måste gå oavkortat till Asien. Vi beslutade att 
månadsvis höja 3000 kr ytterligare till AAF:s björnprojekt i Kina, att höja 1000 kr 
ytterligare till KAS i Indien samt slutligen 500 kr till DRCS och 1500 kr till Soi Dog i 
Thailand. 

c. Vi beslutade dessutom att de ospecificerade donationer som vi har fått in via bössor 
och gåvor ska gå till gallbjörnarna i Kina. Övriga gåvor går till angivet projekt som 
vanligt. 

5. Ekonomi

a. Medlemsstatus; vi har idag totalt 439 medlemmar. Sedan senaste mötet 26 nya 
medlemmar samt 6 stycken tappade. 

b.  Ekonomisk status; saldo på kontot 161000 kr. Aktuell totalsumma av på hur mycket vi 
får in månadsvis. Maj: autogiro 26820 kr, PG 4300 kr + 1940 kr från en bössa. Juni: 
autogiro 26895 kr. PG 13940 kr. Juli: autogiro 27695 kr, PG 9940 kr. Augusti: autogiro 
28395 kr. PG 39030 kr. Dessutom har CINT gett en gåva på 1500 kr.  

6. APN i Skåne

 a. Lou har haft möte med och startat en Skånegrupp. Mötet var väldigt positivt med 
flera duktiga och engagerade personer. Ett flertal bössor är redan utplacerade i Skåneregionen. 
Lou kommer att hålla ett uppföljande möte och eventuellt hålla ett föredrag på DRA i Malmö. 

7. APN i Karlstad

 a. En grupp på gång att startas. Anna håller i processen. 

8. Gallbjörnsreportage i Expressen
 a. En nyligen publicerad artikel beskriv gallbjörnarnas situation i Kina och gav även 
stort utrymme till APN, samt uppgav vår site och PG. Detta har gett ett flertal större donationer 
samt intresse från aktiva till APN.
9. Mässor
 a. Vegomässan, 13 september i Stockholm. APN deltar. Mjukisbjörnar, Milla o Lou kollar 
björnar att köpa in. Björnposter/material till vår monter, Anna mailar Andreas material, björnposter 
samt namnlistor björnar samt medlemsformulär och Andreas skriver ut i färg och överlämnar till 
Lou. AAF/Charlotta Hansson, vi bestämde på styrelsemötet att de kan stå i vår monter med oss 
och sälja AAF-saker. Funktionärer, Anna mailar Lou schema samt kontaktuppgifter.  Köra dit 
material (broschyrer, t-shirts, mjukishundar, APN-banner), Annelie riggar och kör dit material, 
Johan river och kör hem material. Anna talar med Anneli 
 b. SKK Hund 2008. Milla och Lou bokar monter. 
 c. Annelie avgår som mässansvarig och Lou tar över hennes roll som mässansvarig. 
10. God EL, utröna intresse om de vill ha APN som en partner till vilken de donerar pengar. Emma 
ringer till dem. 
11. Sandra Linde tar över som bössansvarig. Sandra Linde, tel 0733781035. 
zandralinde@yahoo.se. Lou briefar Sandra och Andreas upprättar en APN-mail till henne. 
12. Nytt mötesdatum. Nästa styrelsemöte för APN äger rum söndag den 19 oktober kl 15.00 på 
Himmelska Hundar. 

agenda nästa möte

kho lantta animal welfare, camilla H
Birgitta ohlsson
sos armenia
active dog. 


