
Animal Protection Network styrelsemöte samt årsmöte den 1 mars kl 
15.00-16.30 på Himmelska Hundar i Stockholm 
Närvarande från styrelsen: Anna Almberg, Monica Ohlsson, Lou Kockly, Andreas Kuhne, Camilla 
Bokemar. 
Övriga anmälda: Emma Larsson, Carina Olsson, Linda Samuelsson, Sandra Linde, Sanna 
Hammarlund, Tessa Rosengren.   

PROTOKOLL 
1. Mötet öppnas 
2. Sekreterare, justerare och ordförande för mötet väljs 

Anna Almberg väljs till ordförande samt sekreterare. Monica Ohlsson väljs till justerare.  
3. Animal Protection Network väljer röstberättigade medlemmar 

Emma Larsson, Carina Olsson, Linda Samuelsson, Sandra Linde, Sanna Hammarlund, 
Tessa Rosengren röstas enhälligt som röstberättigade medlemmar i Animal Protection 
Network. 

4. De röstberättigade medlemmarna röstar om styrelse för Animal Protection Network 
Anna Almberg, Monica Ohlsson, Annelie Larsson, Lou Kockly, Andreas Kuhne och Camilla 
Bokemar röstas till sittande styrelse, med samma positioner i styrelsen som tidigare. 

5. Röstande gällande eventuella ändringar av stadgar för Animal Protection Network; 
   De röstberättigade medlemmarna röstade enhälligt för två ändringar i Animal Protection Networks 
stadgar:
   De röstberättigade medlemmarna röstade enhälligt för en ändring av "auktoriserad revisor" till 
"revisor" i Animal Protection Networks stadgar. Detta eftersom så små föreningar normalt inte har en 
auktoriserad revisor, eftersom det är så otroligt kostsamt. 
   De röstberättigade medlemmarna röstade enhälligt för en ändring i Animal Protection Networks 
stadgar gällande att en tvist mot Animal Protection Network inte ska väckas vid allmän domstol. Talan i  
tvist mellan medlem och föreningen ska få väckas vid allmän domstol istället för med opartisk 
utomstående skiljeman eftersom det är gängse att allmän domstol driver eventuella mål, av 
ekonomiska skäl.  

6. Verksamhetsberättelse för 2008
Anna Almberg ska skriva Animal Protection Networks verksamhetsberättelse för 2008 och 
lägga upp den på siten.  

7. Årsredovisning för 2008 
Monica Ohlsson kommer att göra årsredovisningen för 2008 och lägga upp den på siten.  

8. Medlems- samt ekonomisk status 
   APN har idag 479 medlemmar. Vi får in ca 31.000kr/månad via våra medlemmar på vårt postgiro. 

   Vi har under 2008 skänkt följande gåvor till våra olika projekt;
   AKF Filippinerna; 214 500 kr
   AAF Kina, projekten Doctor Dog och Professor Paws; 24.000kr
   AAF – gallbjörnprojektet; 225 870 kr
   Soi Dog; 45 000 kr
   HIS Indien; 56 000 kr
   Koh Samui; 11 350 kr
   Taiwan; 8 800 kr
   Korea; 6 500 kr

Det innebär att Animal Protection Network har skänkt 592 000 kronor till projekt i Asien under 2008. 
9. Revisor 

En revisor kommer att se över Animal Protection Networks årsredovisning för 2008. Om den 
revisor som vi har begärt offert av visar sig vara väldigt kostsam har Sandra Linde lovat att 
kolla på sitt jobb om någon av hennes kollegor eventuellt kan göra det till ett förmånligt pris.  

10.Våra partners i Asien. 



Alla våra pågående samarbeten går mycket bra. Vi har även nu börjat sponsra den räddade 
gallbjörnen SomSi som bor på Wildlife Friends of Thailand i Khao Look Chang med 125 USD 
i månaden.  

11.Vi ska skicka ut tackkorten till våra medlemmar. Pysseldag arrangeras för att klistra etiketter. 
Monica skriver ut etiketterna med adresser. 

12.Animal Protection Network i media 
Det utkommer en fyra sidors artikel om Lous resa till AKF i Filippinerna i april/maj i tidningen 
Härliga Hund. 
Expressen har skrivit en artikel om Lous resa i januari. 
Och Lou har kontakt med tidningen Djurens Rätt om en artikel.  

13.Övriga frågor 
o Anna Almberg skriver nästa medlemsbrev inom några veckor. 
o Manges bok – Anna Almberg har skickat all text och bilder med historier om räddade 

katter, hundar och björnar till Mange. Mange kommer att trycka boken, och stå för 
alla kostnader. Han avvaktar dock text från katthemmet. Animal Protection Network 
kommer att hjälpa till att sälja boken, och intäkten på boken delas mellan Animal 
Protection Network och katthemmet. 

o Debatt i Riksdagen. Sandra och Emma skapar en grupp för att se om en debatt kan 
arrangeras på temat gallbjörnar, för att lyfta sakfrågan. 

o Debattartikel om gallbjörnar. Anna Almberg skickar klar text till Emma, som skickar 
vidare till Birgitta Ohlsson. Lou planerar en ny resa till AKF i december 2009. Någon 
måste då ta mässansvaret för SKK 09 om vi ska vara med på den. 

o Kinas ambassad. Mötet och överlämnandet av protestlistor som Anna Almberg, Emma 
Larsson och Birgitta Ohlsson hade med Kinas ambassad om gallbjörnar och 
hundslakt gick bra. Emma följer upp med ambassaden om protestlistorna har nått 
Kina. Vi blev även lovade på mötet att få hjälp med påtryckningar mot Kinas regering 
att kontrollera tvivelaktiga gallfarmer för att utröna om de är lagliga. 

Protokollet justerat och godkänt av Monica Ohlsson den 6 mars 2009.


