
Styrelsemöte 12 juni 2014 

Närvarande: Emma Larsson, Monica Ohlsson, Andréas Kühne, Sandra Linde 

1. Mötet öppnas  

Sandra väljs till sekreterare och Monica till justerare 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Genomgång av senaste mötesprotokollet.   

3. Fokus strategi framåt     

Till VP:n Emma föreslår att vi gör ett strategidokument för alla våra projekt som innehåller 

verksamhetsområde, ÅR och ekonomi. Emma gör ett dokument som vi andra kan följa så har 

projekten samma information och struktur. Emma gör ett strategidokument för AAF, Monica 

gör ett för Soi-dog, Sandra gör för projekten i Indien. Vi ska fråga Lou om hon vill göra ett för 

Filippinerna eftersom hon känner det till projektet bäst.   

4. Nanning Bear Farm      

Emma och Sandra har haft ett möte kring projektet Nanning Bear Farm. AFF har köpt en 

statligt ägd björnfarm som ska göras om till ett räddnings – och utbildningscenter. Totalt 

kommer 130 björnar att räddas i den största räddningsaktionen som har ägt rum, de allra 

sjukaste kommer att föras till AFF:s nuvarande räddningscenter för vård men de andra 

kommer att bo kvar på det nya räddningscentret. Vi kommer att göra ett specifikt projekt 

kring detta med två mål; samla in pengar till centret och öka medvetenheten om 

gallbjörnarnas situation. Projektet ska ha en egen ingång på hemsidan, Andréas lägger upp 

den så fort han får en text från Sandra. AFF har även gett oss tillåtelse att använda deras 

material som vi kan översätta till svenska i de orginalmallar som de skickar till oss så att vi 

kan göra ett presskitt.  Emma tar kontakt med dem och skickar mallarna därefter till 

Andréas. Emma ska också fråga AAF om vi kan få en mer personlig ”process” att följa, te x 

ngn/ngr björnar, ett specifikt bygga eller liknade- kanske t o m något som APN kan få 

namnge.  Emma ska även kontakta Hyper Island och fråga om de är intresserade av att göra 

något kring detta. Vi tänker oss även att vi kan skicka ut ett separat medlemsbrev med 

information om Nanning Bear Farm. På mötet pratade vi även om vi skulle kunna ha 

specifika ambassadörer för detta projekt. Monica ansluter till projektgruppen som ska 

träffas inom 1 månad för att fortsätta arbetet. Emma ska ev träffa Dave och övriga på AAF:s 

Englandskontor under sommaren.  

 

Emma och Sandra rapporterar projektets status till styrelsen under projektet gång.  

5. Reklamkampanj på Facebook för att nå nya medlemmar   



Anna har ansvar för denna. 

6. Ekonomi och nya medlemmar 

Idag har vi 49 400 kr som ska överföras till våra partners enligt fastställt belopp. Pengarna 

sätts in till projektet var tredje månad för att spara pengar på bankavgifter. Paypal är gratis 

om man överför till vänner och familj, Emma kollar om AAF har ett Paypal-konto. Monica har 

mailat Christine i Indien och frågat om de har ett Paypal-konto men inte fått något svar än. 

Vi har tappat fem medlemmar som genererade 825 kr/mån och fått 2 nya som ger 650 

kr/mån. Postboxen i Årsta töms av Anna och Sandra, Sandra skickar nya nyckeln till Anna. 

Emma, Sandra och Monica kommer att klistra in nya adresslappar i broschyrerna så att vi 

kan börja fasa ut postboxen i Årsta. Monica läser igenom broschyrerna så att övrig 

information är aktuell.  

7.  Våra partners      

Tidigare beslutade summor till projektet gäller fortfarande.  

8. Bössor 

Inga nyheter 

9. Politisk påverkan 

Vi har fått positiva reaktioner från flera av våra medlemmar på utskicket av svar på de frågor 

som vi (Emma) ställde till de partier som idag är representerade i EU-parlamentet. Emma gör 

en likande sammanställning inför höstens riksdalsval, och då till de partier som idag sitter i 

riksdagen.  

10. Medlemsbrev 

Nanning- projektgruppen ska skriva ihop ett medlemsbrev under sommaren.  

11. Mässor 

Vi avbokar Vegomässan i Linköping den 6 september eftersom ingen utom Sandra kan åka. 

Inga fler mässor är på gång.  

12. Övrigt 

Vi beslutar att skjuta upp pälsprojektet och istället fokusera på Nanning- projektet tills 

vidare.  Emma, Monica och Sandra ska vara med i marknadsundersökningar och sänka de 

pengar vi får till APN.  

13. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte är den 17 september 17-18.30 på Zürich.  

14. Mötet avslutas 


