
Protokoll styrelsemöte Animal Protection Network 

Närvarande från styrelsen: Anna Almberg, Monica Ohlsson, Milla Bokemar och Andreas Khune.

Övriga deltagande, Emma Larson, Sandra Linde, Linda Samuelsson och Mange. 

Den 11 oktober 2009, kl 15-16, Himmelska Hundar, Stockholm 

• Mötet öppnas, Anna väljs till ordförande och sekreterare. Monica väljs till justerare. 

• Kinaresan, sammanfattning och uppföljning – hur för vi ut information om björnprojektet som vi  
stödjer? 

o Sammanfattningsvis en fantastisk resa, AAF gör ett otroligt bra jobb. Monica samt Milla 
från Animal Protection Network var på Chengdu och björnprojektet samt Hong Kong 
och Dr Dog under en vecka. 

o Vi ska lägga upp info om björnen som vi sponsrar; Bamse, på siten. Vi ska be Jill om 
bilder på Bamse före och efter. Monica ansvarar för det. 

o Broschyr. Elin Renck hjälper oss att göra en björnfolder. Anna ansvarar. Milla och 
Monica kollar texten och bidrar med bilder från resan. 

o Media. DN och Djurskyddet har skrivit om gallbjörnar/resan. Milla kontaktar Öppna 
Kanalen gällande deras gallbjörnsfilm. 

o Vi kollar om vi kan köpa in mjukisbjörnar via AAF, att sälja på mässor odyl. Monica 
ansvarar. 

• Seminariet, sammanfattning och uppföljning. 

o Lokalen var full, 40 personer. Vi fick tacka nej till 40 personer som inte fick plats. 

o Djurgymnasiet vill ha ett seminarium av oss om gallbjörnar i Kina, ca 75 elever totalt. 
Sandra kollar var, när hur. 

o Sandra lägger upp info från seminariet på siten. 

o Dave Neal från AAF var mycket nöjd med arrangemanget

o Vi ska följa upp Jens Holms idé att vi ska träffa EU-parlamentariker för att informera om 
björnarna. Animal Protection Network har möte inbokat med parlamentariker Eva-Britt 
Svensson, V. Har även möte på gång med några andra parlamentariker. Helena 
Norton livsmedelsansvarig på Jordbruksdepartementet ska även få information. 

o Dave Neale har även mailat några politiker i Sverige. Fokus på de 79 björnarna i 
Vietnamn som hålls olagligt där i Quang Ninh-provinsen. Han vill även få till ett besök 
av svenska riksdagsledamöter till Kina och Vietnamn under 2010 gällande att få stopp 
på gallbjörnsproduktionen. Dave vill även få till att de två ambassadörerna i Vietnamn 
är med och stödjer frisläppandet av de 79 björnarna. Animal Protection Network är 
med och stödjer detta initiativ. 

o Animal Protection Network ska göra en påstötning på Vietnamesiska ambassaden i 
Sverige gällande gallbjörnar, samt de svenska ambassaderna i Kina och Vietnam. 

o Helena Leander (Mp) som var med på seminariet har skickat en skriftlig uppmaning till 
jordbruksministern gällande att få ett slut på gallbjörnsutvinning och fått ett svar som 
hänvisar till FN-deklarationen för djurskydd. 



o Övriga projekt vi kom i kontakt med i samband med seminariet som vi eventuellt kan 
stödja 1) björnhetsning i Pakistan samt 2) projekt i Indien. Sandra och Emma kollar 
mer info gällande detta till nästa möte. 

o Veterinärförbundet har en årlig mässa som vi kanske kan vara med på nästa år. 

• Animal Protection Network gör en enkät till politiker inför valet. Emma ansvarar. 

• Animal Protection Network ska försöka hitta björngalla i svenska Kinesaffärer, för medieutspel. 
Anna ansvarar. 

• WSPA. De vill ha samarbete med oss om hundkött i Sydkorea och Vietnamn. Emma kollar lite 
närmare i vilken form tills nästa möte så att vi kan ta ställning till detta.

• Emma har intervjuat Rom Regan till vårt nästa medlemsbrev. Anna tar med i nästa 
medlemsbrev. 

• Hemsidan. Sandra ska uppdatera den kontinuerligt. De som vill ha in något på siten mailar till 
Sandra. 

• Diarieföring. Andreas aktiverar en mapp på Google där alla med Animal Protection Network-
mailadress kan lägga upp viktiga dokument. 

• Mässan skk Hund 12-13 december. 

o Linda är ansvarig för mässan.  Lou ger Linda brief/checklista .

o Anna fixar jobbschema. 

o Monica är ansvarig en av dagarna, Sandra är ansvarig för en av dagarna. 

• Vegomässan 5 december. 

o Linda är ansvarig för mässan.

o Är Animal Protection Network anmälda? Lou/Linda kollar upp?

• Betalning med kort via siten

• Vi har avtal med DIB. Vi har fått halva priset. Animal Protection Network testar ett år och 
utvärderar efteråt. Vi har fast upplägg; 90 kr rädda en katt/hund. Monica och Milla kommer att 
fundera på vilket prisupplägg vi ska ha för att rädda en björn. Andreas kommer att lägga upp 
detta på siten när lösningen är klar. 

• Medlemsstatus samt ekonomi

o Animal Protection Network får in via autogiro ca 33 000 kr i månaden. 

o Vi har 461 medlemmar idag. Vi har tappat 12 medlemmar sedan senaste mötet. 

o Vi höjer till 8000 kr/mån till björnarna i Kina (från 5000 kr). 

o Vi skänkte 40 000 kr till Filippinerna efter katastrofen som inträffade för några veckor 
sedan.

o Vi skänker 40 000 kr till Soi Dogs på Phuket gällande deras land appeal. 

• AKF, Lous resa i december

o Lou berättar mer på nästa möte. 



• Manges bok. 

o APN har skickat ca 13 berättelser om räddade katter och hundar samt två 
björnberättelser. Vi skickar in ett 10 björnberättelser till. Monica ansvarar för det. 
Boken ska sedan säljas på mässor osv. Boken kan inte färdigställas förrän 
katthemmet kommer in med sina berättelser. Mange sponsrar alla kostnader kring 
boken och ansvarar för tryck och layout. 

• Verksamhetsberättelse 09

o Anna skriver den. 

• Styrelsen

o Annelie kommer att avgå. Vi förslog att Emma och Sandra ska väljas in i styrelsen på 
nästa årsmöte. 

• Datum för årsmöte/nästa styrelsemöte

o Söndag den 17 januari kl 15.00 på Himmelska Hundar. 


