
Styrelsemöte 2015-01-29 
Närvarande: Monica Ohlsson, Andréas Kühne, Camilla Bokemar, Lou Westman, Tessa Kubista, 
Linda Halmos, Anna Almberg (på telefon) 
 
På grund av förändringar i styrelsen beslöts att skjuta upp årsmötet till nästa möte istället. 
 

1. Mötet öppnas. 
Andréas öppnade mötet 

 
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

Andréas valdes till ordförande, Andréas till Sekreterare och Lou till justerare 
 

3. Föregående mötesprotokoll 
Andréas läste föregående mötesprotokoll och mötet godkände denna. 
 

4. Ekonomi och nya medlemmar 
Idag har vi 461 medlemmar, tappat 150kr/månad trots samma antal medlemmar. 33595 
kr/månad. 
Vi kommer att justera utgifterna på våra projekt så att utgifterna motsvarar ungefär det vi får 
in via autogiro varje månad.  

 
5. Entledigande av styrelsemedlemmar 

Sandra och Emma har på egen begäran avgått från styrelsen med omedelbar verkan för att 
starta en egen förening som avser att arbeta med liknande projekt. APN önskar dem all 
lycka till. 

 
6. Övrigt 

Nanningprojektet – APN's avsikt är att låta Emma och Sandra driva vidare projektet i deras 
nya förenings regi. Innan deras förening är uppsatt kommer projektet att drivas vidare under 
APN's namn. 
Nyhetsbrev – Vi ska se till att våra projekt ska redovisa kvartalsvis till oss avseende vad 
projektet har gjort. Ansvariga för respektive projekt: AAF - Anna, AKF + Cara – Lou, Soi 
dog – Andréas, Indien Kalingpong + Indien Darjeeling – Monica.   
Nästa nyhetsbrev ska gå ut senast 3 veckor innan årsmötet. Vi ska se till att utskick av 
nyhetsbrev ska gå med någon form av e-marketing verktyg (tex mailchimp).  
Facebook: Vi ska även uppdatera Facebook med  ny information löpande kopplat till våra 
projekt. 
Uppsala vegofest – Vi ska kontrollera antalet väntade besökare och sedan avgöra om vi ska 
gå. 
PO-box: Monica stänger vår postbox i Årsta då denna inte längre töms. Vi kommer att 
uppdatera befintliga broschyrer med klisterlapp så att felaktig adress inte sprids. 
 

7. Nästa möte 
25/3 kl. 17.30 på Zürich. Detta är årsmöte – kallelse till detta skickas ut från Lou. 


