
Verksamhetsberättelse mars 2021 – mars 2022 
 

Styrelsens sammansättning som följer:  

Ordförande  Torkel Falk 

Vice Ordförande Fanny Mauritzon 

Kassör  Monica Gustavsson  

Sekreterare  Viveca Sandström 

IT-ansvarig  Malin Gustavsson 

Ledamot   Sandra Bengtsson 

 

Årsmöte hölls i digital form den 28 mars 2021. Sedan föregående årsmöte i mars 2021 har styrelsen 

haft fyra ordinarie möten samt ett extrainsatt.  

Föreningens verksamhet har fortsatt under 2021 och första kvartalet av 2022 präglats av 

pandemiläget i samhället varför styrelsen har valt att skjuta upp alla planer på fysiska träffar för våra 

medlemmar, såsom föreläsningar, uppvisningar och besök hos tex storkprojektet.  

Vice ordförande Fanny har kunnat hålla mottagning för hemlösas djur i Helsingborg vid tre tillfällen 

under höst/vinter och kan förhoppningsvis fortsätta erbjuda detta under hela 2022. Projektet har 

även förmedlat ett par fall under året till Din Veterinär gällande djur i behov av mer omfattande vård. 

Ordförande Torkel har varit behjälplig i veterinärmedicinska bedömningarna i dessa fall, som lett till 

behandling eller beslut om avlivning av djurskyddsskäl.   

Tidig höst fördes diskussion med lokalföreningen i Landskrona kring eventuella samarbeten, kassör 

Monica besökte föreningen tillsammans med en av våra medlemmar. Det konstaterades att man i 

Landskrona huvudsakligen arbetar med omplacering av samt organisering och stöd till jourhem för 

katter. Vår förening stödjer Djurhemmet Tassebo, som kan sägas bedrivande liknande verksamhet i 

Helsingborg, varför styrelsen beslutade att inte inleda samarbete med Landskrona i nuläget.   

Under hösten uppmärksammades styrelsen på att Djurskyddet Kullabygden var på väg att upplösa sin 

lokalförening. De visade samtidigt intresse för en överflyttning av medlemmar och ekonomiska 

resurser till Djurskyddet Helsingborg, vilket var välkommet och kunde verkställas i början av året 

2022.  

Sponsrade projekt/verksamheter under verksamhetsåret är Projekt Hemlösas Hundar, Katastrofhjälp 

Fågel & Vilt, Djurhemmet Tassebo samt Storkprojektet. 

Vår kassör Monica och Malin, som varit IT-ansvarig, har valt att avsluta sina förtroendeuppdrag vid 

respektive mandatperiods slut. Detta har inneburit att styrelsen mer aktivt sökt nya kandidater och 

uppmanat till nominering via hemsida/FB. 

I skrivande stund har föreningen 119 medlemmar. 

 

 

Torkel Falk  Viveca Sandström Monica Gustavsson 

Ordförande  sekreterare  Kassör 


