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

Övriga närvarande: Tessa

Den 19 januari kl 15:00 - 16:30.

1. Mötet öppnas

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

3. Genomgång av föregående protokoll.

4. Politisk påverkan

a. Frågan kring hedersmedlemmar bordläggs till nästa möte, vi tar fram 
riktlinjer för vad det innebär och vad som krävs för att vara medlem.

b. Möte med branschorganisationen för djurskydd, kl 10 den 28/1. Vem kan 
gå?

5. Vi måste ha flera medlemmar

a. En kampanj kommer att skapas av Hyper Island, Anna är ansvarig.

b. Andréas kontaktar Monica för att få igång Autogiro dragningar via 
hemsidan.

6. Verksamhetsberättelse

a. Anna har inte börjat, men har alla uppgifter. Kommer att vara klar till nästa 
möte.

7. 90-konto

a. Alla papper är klara, ska skickas in när allt är Monica känner sig trygg i 
detta.

8. Ekonomi och medlemmar

a. 495 medlemmar, 15000 kr på kontot nu. Vi fick in 523 tkr 2012, vilket är 
sämre än föregående år (ca 650 tkr).

b. Vi behöver titta på varför siffrorna är lägre. Monica får ta fram jämförelser 
med förra året vid nästa möte. 

9. Bössor

a. Tessa och Lou kommer att dela på bössansvaret. 

10. Våra partners

a. Vi gör inga förändringar på några av våra bidrag just nu. Inga nya projekt 
kommer att stödjas just nu.



b. Förändringar i personalstyrkan AKF. Louise kommer sitta kvar, men får nya 
uppgifter. Har ungefär 700 hundar.

c. 2 svenskar kommer åka ner i slutet av Januari till Filippinerna och kommer 
att rapportera tillbaka med bild och text.

11. Mässa / på stan

a. Linda kontrollerar var vegomässan kommer vara nästa gång och om vi ska 
vara med.

12. Övrigt

a. Lou kommer att intervjuas av Goodnews Magazine för att få in en artikel i 
Filippinerna i kommande vecka.

b. Medlemsbrev - Sandra kommer att hjälpa Anna med att skicka ut det.

c. Boken kring räddade djur - hur får vi ut den? Vi har text och bild till allt, men 
behöver layout. Andréas ska kontrollera med en vän om hon kan hjälpa 
oss. Anna mailar över underlag till Andréas.

13. Datum nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte är 7/4 kl 13.00.

Protokollet är justerat av Linda Halmos 2013-01-20.


