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

Den 10 nov kl 15:00 - 16:45.

1. Mötet öppnas

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

3. Genomgång av föregående protokoll.

4. Vi måste ha flera medlemmar

Förslag på åtgärd: 

a. Göra en viral kampanj på t.ex. Facebook när vi har fått 90-konto. Anna 
har kontaktat Hyper Island gällande en viral film. Möjlighet att ”bli 
medlem” direkt på hemsidan - dels via bankgirot och dels via kort. 
Andréas säkerställer att vi kan göra autogiro dragningar via hemsidan. 
Ska vara upplagd innan årsmötet.

5. Datum för årsmöte

Lördagen den 19/1-2013 kl 15.00 hos Sandra. Styrelsen samt röstberättigade 
medlemmar. Anna kommer gå ut med en officiell kallelse.

6. Verksamhetsberättelse

Anna sammanställer verksamhetsberättelsen och sedan ser Monica till att få in 
ekonomiska nyckeltal i verksamhetsberättelsen.

7. 90-konto

Under 2013 kommer vi att börja ansökningen för 90-konto.

8. Tessa i styrelsen

Vi avvaktar tills Tessa är med på nästa möte.

9. Vietnam - AAF situationen

Emma har påverkat Carl Schylter samt Helena Leander att stötta AAFs kampanj. Vi 
har även lagt ut information på Facebook och vår hemsida för att stötta kampanjen. 
Nästa steg är att kontakta kvällspress.

10. Bössor

Arbetet fortgår enligt tidigare.

11. Politisk påverkan

a. Emma har kontaktat WSPCA, som gärna vill samarbeta med oss 
angående ett seminarium i riksdagen för att upplysa om 
gallbjörnsverksamheten. Detta kan dock först ske till våren.



12. Våra partners

Allt går enligt tidigare, vi gör inga förändringar i gåvor denna gång.

13. Mässa / på stan

Milla kollar upp Stockholms Stora Hund i Stockholm (SKK). 

Dessutom ska vi kolla om vi ska vara med vid Pride nästa år.

14. Ekonomi och medlemmar

Vi har 46500 kr på kontot, men 23000 är riktade gåvor som snart går ut. Vi har för 
närvarande 494 medlemmar.

15. Övrigt

a. Emma ska kontakta reportern som gjorde reportaget om ”Kinas mat” och 
höra om denne vill samarbeta med oss.

b. Emma föreslår att vi ska ta kontakt med Fotografiska för att se om vi kan 
ha en utställning om Björnar / Hundar.

16. Datum nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte är lördagen den 19/1-2013 kl 15.00 hos Sandra, dvs årsmötet.

Protokollet är justerat av Sandra Linde 2012-11-12.


