Närvarande från styrelsen: Andréas, Anna (via skype), Lou, Linda, Emma, Monica
Närvarande medlemmar: Tessa, Ann
Den 24 mars kl 15:00 - 16:45.
1.

Mötet öppnas

2.

Monica valdes till ordförande, Andréas till sekreterare och Linda till justerare.

3.

Genomgång av föregående protokoll.

4.

90-konto
Monica har kontrollerat möjligheten att få utbildning så att vi slipper ta in en
revisionsbyrå. Kostnaden för en heldagsutbildning skulle landa på ca 10000 kr. Den
totala kostnaden för att ha ett 90-konto beräknar vi till 15000 kr / år. Styrelsen
beslutade att vi kommer att satsa på 90-konto detta år och hålla det i 3 år. Om 3 år
kan vi utvärdera att ha 90-konton och se om det är värt det.
Vi måste också göra en 3 års plan för vilka aktiviteter vi ska ha för att främja 90kontot, detta bör ske innan sommaren.

5.

Hemsidan / Paypal
Nya hemsidan är numera aktiv. Paypal länkar finns på sidan. Det som saknas just
nu är skicka in pengar via SMS. SMS möjligheter ska vi lägga till när vi anser det
finns behov och 90-konton.
Vi måste lägga till en knapp för ”Bli medlem”.

6.

Medlems- samt ekonomisk status
481 medlemmar, vi har tappat 3 stycken medlemmar á 250 kr och fått 2 stycken nya
á 145kr. I januari fick vi in 36085 kr på autogiro, i februari 36585 kr.

7.

Politisk påverkan
a.

18/4 SLU - Emma och Johan
Inbjudan går på måndag 26/3 till samtliga kårmedlemmar. Emma kommer
berätta om APN. Johan kommer prata om björnarna.

8.

Bössor
Det har inte tillkommit eller fallit bort någon med bössorna. Det går lite dåligt med
att få in pengarna från bössorna.

9.

Event och insamlingsgalor, genomförda
a.

Björngalan - Inte så mycket folk, lite dåligt förberedda. Bra koncept, men vi
borde hålla det närmare vår egen verksamhet och se till att promota det
bättre.

10. Kommande mässor och loppisar
a.

Loppis nästa helg på gärdet.

11. Partners i Asien, gåvostatus
a.

AKF återgår till föregående belopp, som vi tillfället sänkte (dvs 12.000 kr).

b.

AAF fortsätter vi ge 11.000 kr.

c.

HiS 9.000 kr.

d.

WFFT 1.000 kr.

e.

Soi dog 4.000 kr.

f.

Cara 500 kr.

12. Övrigt
a.

Lagändringen avseende avlivning av hundar och katter i Filippinerna har
gått igenom till vår fördel. Lou föreslår att vi försöker få in en artikel i
tidningen för att belysa detta - ”Det går att påverka!”

b.

Anna har svårt att skriva just nu pga sin skada. Emma tar över detta just nu.

13. Datum nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte är 12/5 kl 15.00.

Protokollet är justerat av Linda Samuelsson 2012-03-27.

