
Närvarande från styrelsen: Andréas, Anna, Sandra, Lou, Milla, Linda, Emma, Monica

Den 11 september kl 16:00 - 18:30.

1. Mötet öppnas

2. Anna valdes till ordförande, Andréas till sekreterare och Anna till justerare.

3. Genomgång av föregående protokoll. Tillägg enligt nedan:

a. CARA

Se till att information om detta kommer upp på siten.

b. Projekten

Vi har fortfarande svårt att få information från Claire, vi behöver återkoppling 
för att kunna sprida information. Om ingen information inkommit förrän 
styrelsemöte januari 2012, ska nytt beslut tas kring fortsatta bidrag.

c. WSPA

Mötet med WSPA skedde som ett informationsmöte, vi förklarade vad vi 
gjorde och de förklarade vad de gjorde. Vi kom överens om att försöka 
namnge varandra när det går.

d. Övrigt

90-konton: Anna mailar VDn på 90-konton så att Anna, Monica och hon kan 
träffas under oktober.

4. Lous resa till AKF

En bra resa överlag. AKF har fortfarande APN’s förtroende under förutsättning att 
Jess inte kommer att ta över efter Charles. AKF har lyckats göra flera tillslag där 
även 3 stycken hundhandlare har fällts och fått 1 års fängelse var. Utbildningen av 
barn i Filippinerna är på gång, med bra informatörer och fantastisk hund. Vi 
efterlyser fler bilder för att lägga ut på hemsidan.

5. Övriga partners i Asien

Inget särskilt nytt, vi fortsätter med samma partners.

6. Politisk påverkan

a. Veterinärkongressen 10/11 - 11/11

Vi står på lista för att kunna få ha ett bord, Emma ska ringa och kontrollera 
möjligheten samt att kolla med övriga djursskyddsföreningar. Kostar 6000 kr 
att vara med.

b. SLU Studenter



Emma, Johan och Lou ska hålla en föreläsning för SLU studenterna via 
kåren. Syftet är att försöka värva volontärer. Målsättningen är att det ska 
vara innan jul.

c. Lagförslag med skattefrihet för bidrag till organisationer

Djurrättsorganisationer har inte fått vara med i remissomgången 

d. Branschmöte med djurrättsorganistationer

På tisdag 13/9 mellan 10-12 är det branschmöte för 
djurrättsorganisationerna, tyvärr kan ingen av styrelsen vara med. Emma 
skriver vår ställning angående de punkter som står på agendan.

7. Medlems- samt ekonomisk status

Vi har för närvarande 470 medlemmar. På kontot har vi 20155 kr för närvarande, vi 
behöver dock betala ut mer än så till björnarna. I Augusti fick vi in 33220 kr via 
autogiro. På grund av tappade medlemsintäkter sänker vi tillfälligt våra bidrag till 
AKF till 11000kr, HIS från 9000kr till 8000kr, Koh Samui tar vi bort vårt bidrag helt, 
Korea tar vi bort vårt bidrag helt och Claire tar vi bort vårt bidrag helt. Detta tills vår 
ekonomi blir stabilare igen. 

Sandra kommer att be en bekant att hjälpa oss med en revision. 

8. Hemsidan

Uppdateringar av hemsidan måste bli tydligare. Andréas ska prova att lägga över 
nuvarande sida i ett nyare författarverktyg. Andréas skapar ett nytt konto för Paypal 
samt att vi lägger in en länk på hemsidan.

9. Mässor och andra på stan aktiviteter

a. Förslaget är att ha ett loppis vid hundstråk, med kaffe och försäljning av 
våra prylar lördagen den 8:de, 9:de, 15:de eller 16:de oktober.

b. Skåne mässan återkommer Lou med lite mer information om.

10. Övrigt

a. Försöka få in annonser i Härliga hund om det finns annonsplatser över.

b. Andréas ska lägga in Linda i styrelsens sändlista.

c. Presentkort ska läggas upp på hemsidan som julklapp. 

d. Styrelsen tog ett beslut att vi inte kommer att marknadsföra och sälja andra 
produkter än våra egna på vår hemsida eller på mässor m.m.

11. Datum nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte är den 6/11 kl 16 hos Lou.



Protokollet är justerat av Anna Almberg 2011-09-18.


