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ÅRSMÖTE
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Deltagare: Anna A, Lou, Milla, Monica, Andreas, Therese
Plats: Via telefon (08-50009909, kod 537800) eller på Monicas
jobb; Zurich, Linnégatan 5 på Östermalm i Stockholm

PROTOKOLL
Val av mötesroller.
Sekreterare och ordförare: Anna Almberg
Justerare: Lou
Genomgång föregående protokoll.
Inga kommentarer
Styrelsens sammansättning.
Båda styrelseledamöterna Linda och Tessa avgick ur styrelsen pga
personliga skäl på dagens möte. Självklart är de välkomna tillbaka
igen när de vill och de känner att de har tid för styrelsearbete i APN.
Therese Wåtz valdes in som ny styrelseledamot i styrelsen på
dagens möte. Hennes roll blir främst relaterad till kattprojekt.
Stadgarna.
Vill vi göra några ändringar? Nej vi behåller dem som de är.
Ekonomi och medlemmar.
445 medlemmar i dagsläget.

Inkomster:
Vi får in 33.300 -33.800 kr i månaden på autogiro.
Ca 10 000 kr i månaden får vi in i gåvor.
Utgifter: 46.000 kr i månaden till projekten.
Vegomässan 10/6 kl 10-18, Nacka Strand
Ska vi medverka även i år?
Ja vi kan vara med. Milla meddelar Daniel att vi är med. Monica
betalar. Anna A håller i det administrativa. Lou kollar med Tessa och
Linda.
Monica, Milla och Lou kan. Eventuellt kan Therese W vara med.
Milla kollar med Mange. Andreas och Johan kan troligtvis hämta
och lämna mässgrejer. Lou kollar med Kate ang vego hundkex, som
give aways. Lou kör telefonbriefmöte innan mässan om behov
uppstår.
Partners och projekt i Asien
Status quo i alla projekt utom AKF.
Förändringar sker i organisationen AKF i Filippinerna pga Charles
död. Vi fortsätter dock att stödja dem enligt plan, men håller
ögonen på dem att de är lika effektiva som innan.
IDA har varit bra med återkoppling – kan vi ha dem som ny
samarbetspartners? Vi kan stötta dem med 500 kr i månaden om de
pengarna kan gå till katter. Lou kollar med dem. Tar beslut på nästa
styrelsemöte med det underlaget.
Mark Ching / http://www.animalhopeandwellness.org – Milla kollar
upp dem som eventuell partner och inleder en dialog med dem.
Ska vi fortsätta att ge samma månadsbelopp till alla
samarbetspartners?
Ja det gör vi.

Medlemsbrev.
När går nästa ut?
Det går ut i maj. Vi bör skriva att vi ska stå på mässan. Vem gör vad,
Anna A skriver om AAF. Monica om Indien. Lou om Filippinerna,
CARA och AKF. Therese skriver om sig själv samt skickar en bild.
Anna A kan skriva om mässan. Alla skickar till material till Andréas
som skickar ut det digitalt.
Monica gör en projektsummering – vad vi ger till vilka. Klart
material till Andréas senast 15 maj.
Siten och FB
Vad behövs åtgärdas?
Andreas lägger upp infon om Therese under styrelsen. Och tar bort
Linda.
Alla hjälper till att dela inlägg från våra partners (obs detta är det
enda vi delar eller skriver om).
Lou lägger till Therese som admin på FB.
Övrigt
• Lou bokar ett möte med Therese W där hon briefar henne på
kattprojekt i Filippinerna och vad som blir Thereses roller och
ansvar. Fint även om Therese kan uppdatera kattprojekt på
hemsidan.
• Andreas fixar en apn-mail till vår nya styrelseledamot Therese.
• En volontär i Filippinerna Lou har kontakt med har varit med och
gjort tillslag och synts i media i Filippinerna. Vi ska se om hon
och Lou kan intervjuas i Aftonbladet.
• Magnus anslöt – han har två telemarketing företag – och vill
utöka verksamheten. Magnus testar gärna ett par veckor och
kollar om konceptet fungerar. Helt kostnadsfritt och sedan
utvärderar vi. Magnus behöver vykort. Milla kontaktperson.
Avslut slutet på maj.
Nästa styrelsemöte
Onsdag 7/6 kl 12-13, Zurich. Vi ses helst live denna gång.

