Genomgång föregående protokoll
Monica och Lou kollar om vi kan överföra från Pay Pal istället för att överföra
bankkonto. (0,5-2% för överföring). Soi Dog kan det. Ev kan Indien och AAF. De
återkommer om det. Lou skulle kolla AKF.
Vi har sökt en revisorkontakt från auktoriserad KPMG gällande 90-konto. Milla &
Monica följer upp. Monica har haft kontakt med honom. Monica har problem med
att skicka SPCS-fil (Site4) till honom. Monica ber Andreas om hjälp med det.
Planerad studieresa till Kina och AAF till hösten. Emma kontaktar Johan Lindsjö.
Nästa steg är möte med WSPA, Emma håller i det.
Vid vilken tid ska våra styrelsemöten äga rum?
Vardag, helg? Kl 17? Kl 18?
Vi ringer upp Linda och de som inte är på mötet så att det får vara med och
bestämma.
Vi försökte ringa Lou och Linda men fick inte tag på dem. Vi bestämmer att
möten äger rum på vardagar. Helst kl 17 men kan även vara kl 17.30-18.
Eventuellt kan vi köra på helg någon gång om det passar vissa bättre.
Ekonomi och medlemmar
484 medlemmar. VI fick in i maj; 35915, juni; 36215, juli; 36115, augusti; 36125
per autogiro. I snitt får vi dessutom in ca 4000 kr i månaden i gåvor.
Digitalt – FB och vår site
Lou är site ansvarig för siten ihop med Sandra. Dock vill Sandra från siten. Vi
kollar med Lou om hon kan tänka sig att göra det själv på nästa möte. Vi behöver
uppdatering på siten ca var 10-20 dag. Det räcker med en bild och kort text.
Vi har 339 likes på FB, jämfört med förra mötet hade vi 289.
Anna Almberg kollar med Hyper Island gällande kampanjen i sociala medier –
om de vill göra en pro bono aktivitet för oss.
90-konto
Enligt KPMGs rekommendation tyckte han att vi var något små för att ha 90konto. Eventuellt ska vi sätta ett ekonomiskt mål att uppnå tills vi startar 90-

konto. Storleksmässigt kanske vi inte är tillräckligt mogna för att ha 90-konto. Vi
ska ta upp detta på nästa styrelsemöte, eller ha en specifik workshop gällande
detta med styrelsen.
Medlemsbrev
Vi ska skicka ut medlemsbrev var tredje månad. Anna Almberg ansvarig för att ta
fram text och bild på svenska. Lou skickar ut det.
Politisk påverkan
Antingen ska vi ha seminarium i Riksdagen eller studiebesök till Vietnamn. Vi har
dialog med WSPA gällande detta. Emma bokar in möte med Roger.
Branschmötena är igång igen. Nästa är 3 oktober, Emma ska gå och eventuellt
Sandra.
Vid nästa tillfälle där något händer samlar Emma in text och bild för inslag i vårt
medlemsbrev.
Emma ska även träffa veterinär Johan Lindsjö.
Våra partners
Anna Almberg får mycket bra rapporter och mycket bra händer där. Flera projekt
är helt sponsrade av svenska pengar.
Styrelsen ber Lou kolla upp hur AKFs intäkter ser ut. Vi ska se över hur mycket vi
ska skänka på nästa möte när Lou är med.
Verksamhetsberättelse
Lotten håller på att verksamhetsberättelse.
Manges bok
Mange har ett utkast som ser bra ut. Björnarna och Soi Dog är klara. Något med
katter är på gång. Den är nu på 60 sidor och kommer att hamna på runt 100
sidor. Den ska enligt Mange och kommer att bli klar i oktober.
Mässor
Linda inventerar vad som är på gång tills nästa möte eller per mail innan nästa
möte. Emma kan vara med på nästa mässa om den blir i Göteborg eller Malmö.

Övrigt
Manges bok skulle kunna säljas som julklapp eller gärna på vegomässan. Och
via hemsidan. Och gärna något ställe som Himmelska Hundar.
Nästa möte
Vi bokar in den 18/11 kl 17.30. Linnégatan 5 på Zurich.

