
AGENDA STYRELSEMÖTE  
Animal Protection Network  
2017-09-05 

Anmälda deltagare: Anna A, Lou, Milla, Monica, Andreas, Therese  
Plats: Via telefon (08-50009909, kod 537800)  

Agenda 
Val av mötesroller.  
Sekreterare och ordförare: Anna Almberg  
Justerare: Lou W 
Genomgång föregående protokoll.  
Therese roll i styrelsen och kring projekt i APN.  
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.  
Fungerar APN-mailen för Therese? Andreas hjälper Therese.  
Ekonomi och medlemmar 
452 medlemmar till dags dato. Summan vi får in månadsvis just nu: är mellan 33 000 kr och 
34 000 kr. Gåvor: runt 6000 - 7000 kr i månaden.  
Årsbokslut  
Monica håller på med det och kommer att göra klart det till nästa möte.  
Partners och projekt i Asien 
AKF – inget nytt, de jobbar på för fullt med verksamheten med downsizar, en bra veterinär 
på plats – vi fortsätter att stödja som vanligt tills vidare. Lou beställer ny ekonomisk rapport 
från dem till nästa möte.  
Ida organisationen har svårt med redovisning av renodlade kattprojekt och därför väljer vi att 
inte stödja dem månadsvis. Vi prioriterar andra kattprojekt.  
Medlemsbrev.  
Nästa går ut i september.  

• Lou – skriver om AKF och volontären 
• Anna A – skriver Animals Asia 
• Monica - skriver om Indien   
• Therese - skriver presenterar sig själv som ny styrelseledamot 

Andreas skickar ut – alla skickar text och bild till honom.  
Deadline – 16 september  
Siten och FB 
Vad behövs åtgärdas?  
Fler är med och delar våra partners inlägg på FB 
Övrigt 
Andreas lägger upp Therese under styrelsen  
Mässor att synas på i höst/vinter: Milla mailar om vi kan ställa ut på Vegovision i höst 4-5 
november samt SKK gällande Stora hund mässan 
Nästa styrelsemöte 
7/11 kl 11-12 per telefon 


