
Styrelsemöte APN 2017-11-07 

Ordförande: Anna Almberg 
Sekreterare: Therese Wåtz 
Justerare: Lou Westman (lägger även upp på siten) 

Genomgång av föregående protokoll 
Thereses roll – Lou och Therese ska träffas och lämna över kattprojekten. De har inte fått 
till en dag men ska försöka så fort som möjligt. De börjar med ett telefonmöte för att 
komma igång. 
AKF – Lou ska ligga på om en rapport. Helst senast till nästa möte. 
Medlemsbrev – Det gick ut och ligger uppe på siten. 
Mässor – Vi har inte stått på någon. Vi utser en mässansvarig, Milla är mässansvarig. 

Ekonomi och medlemmar (Monica) 
448 medlemmar. Månadsvis får vi in mellan 33 000 – 38 000 kr. 

Årsbokslut (Monica) 
Monica är klar med bokslutet och Lou lägger upp på siten. 

Partners och projekt i Asien 
AKF – Lou har bett om finansiell information. Fick ej svar på det. De gör inte så mycket 
tillslag. Vi vill ha siffror på kastreringsarbetet. Under 70 hundar på centret, tidigare har 
det varit över 800 hundar. Delvis beroende på lyckade adoptionsprojekt, t ex 
adoptionsdagar. Ett eventuellt skifte i bidrag från oss kan ske vid årsskiftet. Lou 
kommunicerar med AKF ang sänkning av bidrag med 2000 kr from december. 

Ida – Fick en klumpsumma, men kan inte öronmärka till katter. Vi fortsätter därför inte 
med dem.  

Kara – Öronmärker våra bidrag till TNR-projekt och är mycket seriösa.  

I övrigt fortsätter vi som vanligt. 

Medlemsbrev 
Ett gick ut i september. Vi ska ha ett till jul också. Vi ber våra samarbetspartners om 
julhälsningar att ha med, och vi skriver lite intro om projekten. 
Therese skapar ett julgåvobrev att lägga upp på hemsidan för våra medlemmar att ladda 
ner, och annonseras i medlemsbrevet. Deadline 1 dec. 

Siten och FB 
Uppdatera löpande och ta bort gammalt. Vi fortsätter att dela från våra 
samarbetspartners. 
Therese uppdaterar projektsidorna så att det endast är övergripande info om projekten. 
Nyheter ska läggas under Nyheter istället. 

Nästa styrelsemöte 
Vi slår ihop styrelsemöte med julbord i slutet av november/början av december.


