
 

 

Årsmöte april 2014 

 

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

Den 1 april kl 17:00 - 18:30. 

1. Mötet öppnas 

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

3. Genomgång av föregående protokoll. 

  Anna sammanställer beskrivningar av våra projekt och mailar Andréas. 

  Andréas lägger upp medlemsbrevet på hemsidan. 

4. Fokus fler medlemmar 

Justine Lagasche har skapat ett antal bilder åt oss. Anna kommer att maila ut texten 

till styrelsen, sedan lägga ut annonser på Facebook och betala för att marknadsföra 

dessa. 

Anna och Andréas kommer att titta på att få till kod för att kunna mäta 

konverteringar på Facebook och sedan marknadsföra på detta sätt. 

Anna kontaktar den veterinär som är på vårt projekt i Indien och försöker få till en 

artikel från honom. 

5. Ekonomi och medlemmar 

Vi har 466 medlemmar. Vi får in 31 320 kr / mån via Autogiro.  

Totalt fick vi in 608 490 kr år 2013.  

6. Våra partners 

Vi sänker AKF till 10 000kr / månad. Om vi får bättre och mer frekventa 

uppdateringar så kan vi tänka oss höja tillbaka. 

Vi höjer respektive Indien projekt till 5500 kr / månad var. 

7. Bössor 

Vi behåller de bössor vi har, men skickar inte ut några fler. 

8. Politisk påverkan 

Emma och Sandra fortsätter att spåna vidare. Vi fortsätter att stötta AAF. 

9. Medlemsbrev 

Nästa medlemsbrev går ut i Maj. Anna kommer att skriva brevet och sedan skicka 

vidare till Sandra och Andréas som skickar mailet och lägger ut det på siten. 

10. Mässa / på stan aktiviteter 

Inga nära förestående mässor. 

11. Styrelsens sammansättning och mammaledig. Stadgar. 



 

 

Anna går på mammaledighet mellan september och maj. Emma går in som 

ordförande under denna tid. 

Ingen i styrelsen har något personligt ansvar, utan styrelsen är ansvarig för att lösa ut 

APNs verksamhet – alla måste hjälpas åt. 

12. Övrigt 

Tider för möten – vi bör variera tiderna för möten, då det passar inte alla att ha på 

vardagar och inte alla på helger. 

Vi ska hålla oss till våra projekt vid all kommunikation. 

13. Nästa möte 

Lördag 7/6 – 14.00 – 15.30 på Monicas jobb. 

 

Protokollet är justerat av Sandra Linde 2014-04-04 


