Styrelsemöte 20141209
Närvarande: Emma Larsson, Monica Ohlsson, Andréas Kühne, Sandra Linde, Camilla
Bokemar, Lou Westman, Tessa Kubista, Linda Halmos
1. Mötet öppnas.
Emma förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Emma valdes till ordförande, Andréas till Sekreterare och Sandra till justerare
3. Föregående mötesprotokoll
Emma läste föregående mötesprotokoll och mötet godkände denna.
4. Ekonomi och nya medlemmar
Vi har idag 461 medlemmar, har tappat 7 medlemmar (totalt 925kr/mån) och fått 3
nya medlemmar (380kr/mån).
5. Våra partners
Ingen uppdatering just nu. Anna skickar information till Emma.
6. Bössor
Listan över befintliga bössor ligger i Google drive. Samtliga i styrelsen som ändrar
utplaceringar uppdaterar denna lista.
7. Politisk påverkan
Inget nytt
8. Mässor
Inget nytt.
9. Hemsidan
Andréas håller på att uppdatera nya sidan. Återkommer med länk till den nya sidan.
10. Strategidokument och VP
Emma ska ta fram en mall för detta och skicka ut till Sandra, Monica och Lou, som
sedan ska fylla i för respektive område enligt föregående protokoll.
11. Uppdatering rörande reklamkampanj på Facebook för att nå nya medlemmar
Det finns möjlighet från facebook att få betalt för likes, dvs om ett företag får en like
som har en banner på vår sida.
12. Medlemsbrev för december månad
Emma skriver brev, Sandra och Monica sänder ut medlemsbrevet.
13. WSPA
Har inte hört av något mer från World Animal Protection. Mindre uppmärksamhet
från dörrknackare. Vi gör inget aktivt i frågan.
14. Djurskyddets julmingel 12/12

Sandra avser att delta, eventuellt också Emma.
15. Andra betalningssätt
Swish – fungerar enkelt att lägga upp. Kan ha flera stycken konton (om det
behövs).
Betalning via SMS – Sandra ska kontrollera möjligheten att ta betalt via SMS
16. Årsmötet
Nästa möte kommer vara årsmötet den 29/1 kl 17.30 på Zürich. Emma bjuder in
övriga personer enligt separat kallelse.
17. Redovisning av Nanning projektet
Projektet har fått 1 ½ år istället för 1 år på sig att ordna fram pengar. Emma har
provat att använda sig av Hyper Island för att få fram koncept och filmer för
Nanningprojektet. På fredag (12/12) ska Emma få en leverans av den första filmen
från detta.
Tanken är att vi ska försöka få lite media coverage för projektet.
Så fort Hyper Island är klara med filmen kommer ett crowdfundingprojekt att dras
igång för att få in pengar till projektet.
18. APN's framtid
1. Stå på mässor. Både Lou och Camilla kan tänka sig att hjälpa till att stå på
mässor även om de inte sitter i styrelsen, ex Stora hund i Stockholm.
19. Övrigt
1. Sandra, Emma och Monica fixar etiketter och tejpar över nuvarande broschyrer.
2. Postboxen i Årsta ska tömmas och sägas upp.

