AGENDA APN STYRELSEMÖTE 12 maj 2012
Närvarande:
Anna, Lou, Emma, Sandra, Tessa, Linda

Val av ordförande, sekreterare och justerare
Till ordförande och sekreterare väljs Lou, till justerare väljs Anna.

Genomgång föregående protokoll
Protokollet gicks igenom. Emma berättade att mötet på SLU gick mycket bra! Mer
under events.

Hemsidan
Styrelsen känner att genomgången av hur man editerar hemsidan gick lite för fort
och känner att en genomgång ytterligare behövs.
Vi vill ändra så att förstasidan inte är nyhetssidan.
Styrelsen beslutar att vi behöver ett separat möte med genomgång, gärna på
projektor.
Medlemsbrevet är klart och behöver bara göras om till pdf-fomat och skickas ut.
Emma mailar till Lou som skapar pdf och sänder tillbaka.

Medlemmar, ekonomi
Monica är inte närvarande men har meddelat att det inte är några större
förändringar sedan förgående möte.
Monica har sedan förra månaden utbildat sig inom bokföring och har också
skapat kontakter så att hon kan fråga .

Politisk påverkan
Dave skrev för ett tag sedan att dom skall bygga ett nytt räddningscenter för
björnar i Vietnam. Dock så planerades ett turistcenter på samma ställe, men på
grund av politisk påverkan så hävdes detta och nu kan byggandet av
räddningscenter fortsätta! Fantastiskt bra jobbat av Emma och Tina Ehn och
Helena Leander! Detta är mycket bra nyheter!
Emma skall fundera på nya aktiviteter i höst.

Bössor
Har himmelska hundar fått sin bössa?

Lou behöver få liten rapport vilka bössor som styrelsen delat ut på senaste tiden
för att kunna uppdatera.
Vi behöver åka förbi förrådet och plocka på oss bössor.

Mässor och loppisar
I morgon kommer Tessa och Sandra att ha loppis på Roslagsstoppet i närheten
av Brottby.
Eventuellt finns en loppis i Vasastan, Lous föräldrar vill gladeligen hyra bord för
oss där!
Det finns en på Aspudden som kan vara av intresse.
Alla håller ögon och öron öppna efter bra loppisar!
2a juni är det VEGO-mässa i Alvik. Bra om så många som möjligt kan komma!
Vi har bord och några klappstolar, Tessa har två nya klädställningar som kommer
att kunna användas. Linda kommer att behöva hjälp att packa bilen med grejer
innan mässan.
Loppispengarna kan användas som växelkassa.
Vi behöver ett schema för att veta att det alltid finns ordentligt bemanning.
08:00 tillträde till mässan
10:00 mässan startar
18:00 mässan stänger
20:00 lokalen stänger
Linda mailar ut och frågar vilka som skall närvara när.
I januari är det My Dog i Göteborg, vi behöver diskutera om den är rätt eller om
det är för mycket fokus på utställningsvovvar.

Partners i Asien, gåvostatus
Ann Öhrén har donerat drygt 17000kr, halva till CARA och halva till Indien.
Lou meddelar Cara och Anna meddelar Indien att drygt 8000kr kommer att
komma och vad de skall öronmärkas till.
Lou fick förfrågan om att stötta 177 Pit-bullhundar som skall rehabiliteras efter att
koreaner har använt den till hundfighter som sänts över internet. Styrelsen
beslutar att detta är ömmande, men för långt från kärnverksamhet. Lou meddelar
dem som kom med förfrågan.

Övrigt
Det finns inte längre någon anknytning till Högdalen varför vi föreslår att vi så
snart som möjligt vill byta till Shurguard i Solna. Anna kollar om det finns lediga

små förråd i Solna och vad ett byte skulle kosta.
Vi har fortfarande inte fått några pengar för Björngalan. Tjejen som höll i det
hävdar att dom är kvar på slakthuset ihop med bössorna. Vi tror att dom gick
back och att det är därför som vi inte fått pengarna. Vi försöker återigen få klara
svar från arrangörerna, om vi inte får det så kommer vi att kontakta slakthuset.
Lush kontaktade oss och ville stötta oss! Anna fyllde i blanketter och vi
godkändes, sedan skulle de återkoppla i mars, och då visade det sig att
kontaktpersonen på Lush inte var den som fattade det slutliga beslutet och hon
skall hänvisade till Charitypotansvarig, denna är i kontakt med Anna, men hon
ska sluta sin tjänst och är i process i att hänvisa till en annan person.
Vi behöver boka planeringsmöte för att göra framtidsplaner: lördag 15 eller
söndag 16 septemer klockan 15:00.
Vi behöver boka möte för att alla i styrelsen skall kunna redigera hemsidan:
Andréas får återkomma med datumförslag, men önskvärt är att det blir så snart
som möjligt

Nästa möte
Nästa möte blir lördag 25 eller söndag 26 augusti klockan 15:00. Vi tar den dagen
när flest kan närvara.
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