
Närvarande från styrelsen: Andréas, Lou, Linda, Emma, Monica, Sandra, Anna

Den 1 september kl 15:00 - 17:00.

1. Mötet öppnas

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

3. Genomgång av föregående protokoll.

4. Hemsidan

Uppdatering av nyheter som tillhör eventuella projekt, får man lägga till varje 
projekt.

Utbildning av styrelsen för uppdatering sker 16/9 kl 15 på Linnégatan 5.

5. Medlemsbrev

Nytt medlemsbrev skickas ut av Anna i oktober.

6. Medlems- samt ekonomisk status

511 medlemmar, ca 70000 kr på kontot (inklusive de 50000 kr som ska fördelas på 
detta möte).

7. Politisk påverkan

Vi har fått en inbjudan till årliga vetrinärkongressen i Uppsala. Vi beslutade att inte 
vara med, då det inte gav något förra året.

Vi satsar på att ha ett nytt seminarium på riksdagen, eventuellt tillsammans med 
WSPA. Emma får driva frågan själv med styrelsens godkännande.

8. Bössor

Arbetet fortlöper som vanligt. 

9. Mässor, event, loppisar

a. Vi fokuserar på Vego-mässan, eventuellt också en mässa som inte är 
djurfokuserad, tex Pride.

10. Partners i Asien, gåvostatus inklusive de 50 000 extra kr.

a. Gåvan på 50000 kr kommer vi att fördela över alla våra projekt procentuellt 
lika med våra vanliga donationer:

a. AKF - 16.000 kr.

b. AAF - 14.700 kr.

c. HiS - 12.000 kr.



d. WFFT 1.300 kr.

e. Soi dog 5.300 kr.

f. Cara 700 kr.

b. I övrigt fördelas utgifterna enligt förra protokollet.

11. Övrigt

a. Scandic

Vi avvaktar tills vi får svar från Scandic. Lou håller koll på det.

b. Kallelse till årsmöte

Vi söker ett par nya röstberättigade medlemmar. Kallelsen ska utlysas bättre, både 
på hemsidan och via medlemsbrevet. Nästa årsmöte äger rum i Januari 2013.

c. Förråd

Monica ansvarar för att kolla upp nytt förråd.

d. 90-konto

Vi avvaktar tills bokslutet för 2012 är klart och godkänt, samt hittar en godkänd 
revisor, därefter kommer vi att söka om 90-konto till våren 2013.

12. Datum nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte är 3/11 kl 15.00.

Protokollet är justerat av Linda Halmos 2012-09-01.


