
Animal Protection Network styrelsemöte

Söndag den 5 september 2010 kl 16.00 på Himmelska Hundar i Stockholm

Närvarande ur styrelsen: Anna, Monica, Andreas, Emma, Sandra och Milla. 

Övriga närvarande: Tessa. 

1. Mötet öppnas 

2. Sekreterare, justerare och ordförande för mötet väljs 

a.Anna är sekreterare och ordförande. 

b.Monica är justerare. 

3. Genomgång av föregående protokoll

a. Inget att anmärka.

4. Seminarium Jill – planering, status

a. Seminariet om gallbjörnsproduktion som Animal Protection Network 
arrangerar kommer att äga rum den 16 november i Bryssel. Jill 
Robinson på AAF är huvudtalare. 

b.Emma har träffat alla assistenter och Marita Ulvskog på plats i Bryssel, 
Eurogroup for Animal Welfare, Humane Society, International Fund for 
Animal Welfare, 4 Paws, och Agneta Norgren, veterinär på EU-
kommissionen. Programmet är klart. Alla samarbetspartners kommer 
att skicka ut inbjudan. Andreas är back up som Animal Protection 
Networkansvarig ifall Emma skulle bli sjuk, när seminariet äger rum. 

5. Almedalen, Animal Protection Networks monter. Internationella torget där vi 
medverkade var väldigt lite folk. Främst gick Animal Protection Network runt 
med information och valde ut några strategiska personer som vi gick fram till 
och informerade om gallbjörnarna i Asien. Animal Protection Network förde 
samtal med bland annat Carl Bildt, Andreas Carlgren och Janne Josefsson. 
Emma skickar lite text och Sandra några bilder till medlemsbrevet till Anna. 

6. Björnbroschyren har nu kommit, hur sprider vi den?

a. Finns broschyrer där bössor är, veterinärklinik och zoo? Kolla med Lou. 

b.Infobord på stan. Milla bokar 9 oktober, Odenplan eller Medis, 10-16. 
Vi behöver en björn till vår bur? Milla och Tessa kollar på nätet. Milla 
ansvarig. Anna fixar dit bordet. 

c. Direktreklam? Andreas kollar pris. 

7. Visitkort 



a.Anna, Emma och Sandra behöver visitkort. Plus ett neutralt. 
Dubbelsidiga engelska och svenska. Andreas kan skriva ut. Andreas 
mailar visitkortens storlek. 

8. Fotobok. Sandra tar fram förslag. 

9. Manges bok. Anna mailar och kollar status. 

10.Siten.

a.Andreas kollar med webdesigner samt gratisverktyg till en ny site. 

11.Medlems- samt ekonomisk status. 

a.Animal Protection Network har nu 476 medlemmar. Vi har fått in; 
autogiro 33 575 kr i juli, 33 275 kr i augusti. Vi har 25 000 kr på 
kontot. 

12.Nästa medlemsbrev

a.Anna skickar ut det i september. 

13.Bössor, status

a.Oförändrad status. 

14.Partners i Asien och våra bidrag till dem

a.Vi fortsätter som planerat. 

15.Tackkort

a.Anna ska få originalen. 

b.Milla skickar ut till alla som skänker över 500 kr. 

16.Djurgymnasiet, infobord på stan

a.Anna kollar planering för hösten med Olivia. 

17.Hundmässan MY Dog i Göteborg jan 2011

a.Vi hoppar över det och satsar på infobord på stan istället. 

18.Övrigt

a. Birgitta Ohlssons seminarium. Emma var där. Eventuellt kan vi inleda 
samarbete med WSPA när de startar i Sverige under hösten, Emma har 
kontakt med Roger Pettersson, som hon även träffade på seminariet. 

b.Tessa säljer Animal Protection Networks mjukishundar på Tradera innan 
jul. 



c. Insamling av pengar.  Medverka under lopp med hembakat? Emma 
kollar upp gällande arv och arvsfonder för donationer. 

d.Animal Protection Network kommer att försöka göra ett tredje besök på 
Kinas  ambassad under mars 2011. Emma ber Jill på AAF att ta fram 
mer info om alternativa mediciner, vilket ambassaden har efterfrågat. 
Animal Protection Networks mål är att ta med ordförande från 
veterinärförbundet, samt politiker, till besöket. 

19.Datum nästa styrelsemöte äger rum den 21 november kl 16 på Himmelska 
Hundar i Stockholm. 


