AGENDA
Styrelsemöte, telefonkonferens 20150825
Närvarande; Anna Almberg, Lou Westman, Camilla Bokemar,
Tessa Kubista, Monica Ohlsson
Val av mötesroller. Anna valdes till ordförande, Monica till
sekreterare, Lou till justerare.
Genomgång föregående protokoll. Protokollet gicks igenom
och lades till handlingarna. Några punkter kommer upp även i
detta protokoll
Partners och projekt i Asien. Lou har kontakt med AKF, och
Lou kommer skriva detta brev till dom (enligt förra protokollets
notering) Dock så gör dom ett mycket bra arbete så vi fortsätter
med stödet.
Dom övriga projekten rullar på som vanligt och vi har
kontinuerlig kontakt med alla.
Indien bygger just nu ett nytt katthem för svenska pengar vilket
är väldigt roligt.
Styrelsens sammansättning och roller. Inga förändringar
sedan förra protokollet förutom ett tillägg, se nedan.
Anna Almberg fortsätter att vara ordförande i Animal Protection
Network. Monica Ohlsson fortsätter att vara vice ordförande i
Animal Protection Network. Både Anna och Monica är
firmatecknare.
Tillägg; Vi ska vi fråga Cecilia Lind som tidigare varit med på
några APNmöten om hon vill engagera sig mera i APN´s
styrelse.
Vegomässan. Vi ska självklart vara med i år då den är i
Stockholm, den 12 dec. Camilla kollar med Linda så att vi är
anmälda.
Ekonomi och medlemmar.
Vi har idag 442 medlemmar.

Sedan mötet i juni:
Vi har tappat 6st, motsvarar minus 500kr/mån
Vi har fått 2 nya medlemmar på 200kr/st
Vi fick in via autogiro:
Juni: 32.695kr
Juli: 32.080kr
Siten och FB. Vi behöver lägga ut mera och oftare på vår site
så att den blir mer levande. Maila Lou eller Andreas för att få
upp info på siten. Bland annat skall vi skriva att man kan handla
mjukdjur och t-shirts på Millas dagis.
FB är mera levande och där läggs det ut med jämna mellanrum.
Anna ska ta tag i annonskampanjen under hösten, främst med
målgrupper som redan gillat olika djurrättsintresserade
organisationer.
Medlemsbrev. Nästa medlemsbrev ska skickas ut under
september månad. Anna ansvarar för Animals Asia, Andreas
för Soi Dog, Monica för Indien och Lou för AKF och CARA.
Att ta med i nästa nyhetsbrev; Att vi ska vara med på
vegomässan, att man kan köpa t-shirt via Camilla som har dom
på sitt lager, samt att vi numera har ett swish-nummer man kan
ringa in sin gåva på.
En stor Eloge till Andréas för att nyhetsbrevet är så himla
snyggt och proffsigt!
Nästa möte. 22 oktober kl 17.00 på Zurich, Monicas jobb.
Övrigt.
Swish – Monica har kollat upp kostnaden och vi beslutade att
godkänna den. 500kr/år, samt 2 kr per mottagen transaktion.
Monica ser till att vi så snabbt som möjligt får igång ett swishnummer.

Lou har blivit uppringd av Fria Tidningen som ville ha med en
artikel om festivalen i Kina där man äter väldigt många hundar.
Men sen har dom inte återkommit, så vi vet inte hur det blir.
Förrådet är flyttat till Millas jobb där vi lättare kommer åt allt och
dessutom sparar 800 kronor per månad. Stort tack till Milla för
att vi får ha våra saker där!
Monica kommer att kontakta Sandra och Emma om hur vi skall
göra med Naning-projektet inklusive konton och info på
hemsidan.

