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Inledning
Animal Protection Network (APN) har som mål att produktion av björngalla ska upphöra
samt att tortyren och slakten av katter och hundar inom kött- och pälsproduktion ska upphöra.
Det långsiktiga målet är att alla länder ska ha en fungerande djurskyddslag. EU:s
importförbud av hund och kattskinn innebär att ett av delmålen har genomförts. De asiatiska
organisationer som APN stöder arbetar på tre olika plan; opinionsbildande arbete för
lagändringar, ökad kunskap bland befolkningen samt räddningsarbete för djur som riskerar till
exempel illegal slakt.

Ledning och samordning
Under verksamhetsåret 2013 har APNs styrelse utgjorts av följande personer:
Anna Almberg, Ordförande
Monica Ohlsson, Vice ordförande
Camilla Bokemar, Ledamot
Lou Kockly, Ledamot
Andréas Kühne, Ledamot
Sandra Linde, Ledamot
Emma Larsson, Ledamot
Linda Halmos, Ledamot
Styrelsen har haft fyra möten under verksamhetsåret; 19/1, 4/10, 12/6 och 17/9.
Under januari-mötet diskuterades antalet medlemmar, som vid mötet räknades till 495 st.
Jämförelser med tidigare års medlemsantal gjordes och det konstaterades att antal medlemmar
sjunkit. Bland annat fastställs två sätt öka antal medlemmar, dels ska funktionen med autogiro
via hemsidan komma igång och dels ska en kampanj skapas av Hyper Island.
Inga nya projekt tas upp och det planerades inte för några förändringar kring några bidrag.
Under april-mötet fokuserades också samtal kring sätt öka antal medlemmar, som vid mötet
sjunkit till 488 st. Det beslutades att 1000 kr ska läggas på att marknadsföra APN i sociala
medier som Facebook, då det tidigare visat sig vara en effektiv investering.
Möjlighet att få in en artikel i en tidning samt göra en viral film genom Hyper Islandkampanjen som diskuterades under förra mötet togs upp. Vad gäller donationer till Asien
beslutades att dessa ska ske kvartalsvis, då för stora kostnader tidigare har lagts på

banktransaktioner (17000 kr under 2012, vilket motsvarar 81% av de administrativa
banktransaktionerna).
Pågående projekt och samarbeten med partners fungerar bra. Mötet beslutade att ge Soi Dogs
en höjning i sin månadsdonation på 2000 kr. Beslut om engångsdonationer togs, till Soi Dogs,
DAS och CARA. Under mötet sågs ekonomiska förutsättningar över, även för det gångna
året. APN får in ca 36,000 kr i månaden via autogiro. Under 2012 beräknades 407 000 kr per
månad. 4600 från de medlemmar som betalar in själva.
2012: Rädda en björn gav 28 000 kr.
2012: Gåvor 56 000 kr.
2012: Paypal 1950.
2012: Bössa 10 000 kr.
Totalt genererades 523 256 under 2012. Under 2012: 465.974 kr (+36 000 kr som har vi kvar
på kontot och går rakt ner till Asien nu) har gått direkt till projekten.
Vid juni-mötet räknas medlemmarna till 481 st. Eftersom antalet sjunkit något diskuterades
sätt höja antalet, bland annat genom digital kampanj via Facebook-sidan. Miriam är med och
hjälper till med att uppdatera sidan. Reportage av Aktuellt genererade en ny medlem.
Rapporter från partners fungerar fortfarande bra.
I september hade medlemsantalet höjts något till 484 st. Det beräknas att det kommer in ca
4000 kr i gåvo-form per månad. Allt fler donerar via autogiro. Antalet ”likes” på facebooksidan ökar stadigt. Under mötet diskuteras och planeras för seminarium i Riksdagen /
studiebesök i Vietnam.
Färdigt utkast på bok som ska handla om björnar och projektet Soi Dog. Boken beräknas
färdig till oktober. Förslag finns att sälja boken som julklapp, via vego-mässan, hemsidan och
exempelvs Himmelska Hundar.
Samtliga styrelsemöten har tagit plats hemma hos styrelsemedlemmar.

Arbetsområden
Under 2013 har APN, som tidigare, gett stöd åt befintliga projekt med praktiskt arbete i
Asien, med ekonomiska resurser från Sverige. De asiatiska organisationer som APN stöder
arbetar på tre olika plan; opinionsbildande arbete för lagändringar, ökad kunskap bland
befolkningen samt räddningsarbete för djur som riskerar till exempel illegal slakt. Resurserna

finansieras genom medlemskap i organisationen. Idag har APN nästan 500 medlemmar och
skänker årligen över 20 000 kr till sina asiatiska samarbetspartners, dessa partners nämns
nedan.
Animal Kingdom Foundation, Filippinerna: www.animalkingdomfoundation.org
Animals Asia Foundation, Kina: www.animalsasia.org
Soi Dog Foundation, Thailand: www.soidog.org
Help in Suffering, Kalimpong Animal Shelter, Indien: www.his-india.org.au/kalimpong.html

Övrigt
-

SVT visade ett reportage den 11-06-2013 om gallbjörnar i Kina. Jill Robinson från
Animals in Asia intervjuades om situationen.

-

Under 2013 har 8 kinesiska apotek slutat att sälja produkter som innehåller björngalla.

Finansiering och medlemmar
APNs finansiering kommer från medlemmarnas bidrag, både månatliga och engångsgåvor.
Speciellt effektivt blir stödet från autogiromedlemmar, eftersom APN då vet hur mycket man
får in varje månad och därmed kan ge projekten ett mer kontinuerligt och långsiktigt stöd.
Idag har APN nästan 500 medlemmar och kan med medlemsintäkter skänka över 20000 kr till
sina asiatiska samarbetspartners varje månad. Allt arbete i APN utförs ideellt, vilket gör att
mer än 98% av medlen går direkt till stöd-projekten. Dessutom stiger värdet av medlen när de
når stöd-projekten i Asien. En minimal administration, ett nära samarbete med
organisationerna i Asien och användandet av autogiro gör att kostnaderna kan hållas nere. Det
är ett viktigt mål för APN att medlemsantalet når 500. Det innebär givetvis ökat ekonomiskt
stöd men ger också organisationen ett ännu större kontaktnät i ryggen vid politiskt
påverkansarbete.
Desto fler medlemmar, desto fler kan informationen om APNs arbete nå.

Slutord
APN tackar alla medlemmar för deras insatser. Tack vare stödet som ges från både styrelsen
och från medlemmarna har flera djur fått chansen till ett värdigt liv. Engagemanget i form av
tid, energi och pengar är ovärderlig för organisationen.
Vi är mycket stolta och glada över den tillit som våra medlemmar visar oss, det är vitalt för att
organisationens arbete ska fortgå. Vi ser fram emot att fortsätta kämpa för dessa frågor,
tillsammans med er, och ser mot en ljus framtid.

