
Djurskyddet Jämtlands län 

Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelsen för Djurskyddet Jämtlands län lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2018.  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Maria Jönsson avgick som suppleant under året.  

Årsmöte 
Årsmötet ägde rum den 14 mars 2018 i Hjärt&Lungs lokal, Allégatan 45, Östersund. Innan årsmötet 
startade hölls Öppet Hus på vårt katthem & pensionat. Kaffe/te med bröd serverades före själva 
förhandlingarna. Inga enskilda motioner hade inkommit.  

Medlemmar 
Medlemsantalet uppgick till 258 betalande medlemmar i slutet av år 2018. Antalet medlemmar har 
varit relativt konstant under de senaste åren.  

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året hållit tio ordinarie sammanträden. Utöver dessa möten har det förts en 
löpande dialog med hela eller delar av styrelsen om enskilda ärenden som har berört verksamheten.  

Djurskyddsärenden 
Föreningen har tagit emot ett antal fall av misstänkt vanvård av djur. Samtliga fall har 
vidarebefordrats till Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.  

Djurskyddets katthem 
För katthemmet finns en separat verksamhetsberättelse. 

Ekonomiska bidrag från andra organisationer  

Elin Hoffner ordförande Inez Backlund suppleant

Peter Malmsten vice ordförande Maria Jönsson suppleant

Johanna Hägg kassör

Cecilia Lund sekreterare

Anders Eriksson ledamot

Annica Moreskogh ledamot

Anneli Stigebrand Ledamot 

Region Jämtland Härjedalen 5 000 

Djurskyddet Sverige (till föreningens verksamhet)   34 815

- varav Settergårds fond 4 000

Djurskyddet Sverige (kopplat till katthemmet; veterinärvård etc) 24 825
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Information, utbildning, studiebesök 
Föreningen har utöver Face Book och hemsidan även förmedlat information om Djurskyddet och 
dess verksamhet vid bland annat nationaldagen, Djurens dag och vid husdjursmässan i Alsen. 
3 personer deltog under året i en djurhemsutbildning som arrangerades av Djurhemsförbundet.  

Arrangemang 
Djurens Dag genomfördes söndag den 2 september 2018 på Travet i Östersund. 2017 höjdes entrén 
till 50 kronor för vuxna och barn äldre än 15 år. Det höjda entrébeloppet verkar inte på något sätt ha 
avskräckt besökare då arrangemanget även detta år var välbesökt av både vuxna och barn. 

På programmet stod en rad aktiviteter, bland annat Kattungegänget, Farbrorn, ankor som åker 
rutschkana, kaninhoppning, hönor, tipsrunda för barn och vuxna, Veterinären på Söder, 
ansiktsmålning och agility. Dessutom fanns bröd och lotter till försäljning. Vi informerade också om 
vår verksamhet och värvade drygt 20 nya medlemmar under dagen.  

Eftersom det var valår 2018 så genomförde vi en politikerutfrågning om riksdagspartiernas syn på 
olika djurskyddsfrågor. Lokala representanter från sju av åtta riksdagspartier (en representant uteblev 
p.g.a. sjukdom) deltog i utfrågningen som på ett mycket bra sätt leddes av Djurskyddet Sveriges 
generalsekreterare Åsa Hagelstedt. Utfrågningen blev ett populärt och intressant inslag som 
komplement till övriga programpunkter.   

Även detta år hade Djurskyddet sitt café med gott hembakat bröd. Caféet är varje år ett mycket 
uppskattat inslag på Djurens Dag. Under årets arrangemang hade vi cirka 300 betalande besökare 
och utöver det ett stort antal barn som inte behövde betala inträde. Djurens Dag gav i år ett 
nettotillskott på cirka 30 000 kronor till Djurskyddets verksamhet i länet.  

Djurskyddet har givit 2 000 kronor till matning av fåglar under vintern. 
Föreningen har under året inte lämnat några bidrag till organisationer eller privatpersoner. 

Vår operativa verksamhet består främst av katthemmet och att där ta hand och placera katter som av 
olika skäl farit illa. Djurens dag är där vår enskilt viktigaste externa aktivitet och en mycket viktig 
intäktskälla för att samla in pengar till katthemmet och övrigt arbete. Styrelsen har dock alltjämt en 
ambition att bredda vår verksamhet med aktiviteter som i större utsträckning än idag även berör 
andra djur än katter.  
 
Omorganisation 
Under slutet av år 2017 inledde styrelsen ett arbete med ambitionen att effektivisera arbetet på 
katthemmet med tillhörande pensionatsdel. Syftet har varit att hitta arbetssätt som nyttjar befintliga 
resurser på ett bättre sätt, tydliggöra roller och ansvar, minska dubbelarbete och få fler personer att 
delta i arbetet.  

Arbetet med att se över organisationen har fortsatt under 2018. Den tidigare ledningsgruppen på 
katthemmet avvecklades och istället fick Anneli Stigebrand rollen som styrperson med uppgift att 

Gåvor och donationer/övriga bidrag 
SKK DjurID 

106 562 
4 400
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leda det dagliga arbetet på katthemmet. Ulla Björnudd har dock under året formellt varit 
föreståndare för katthemmet.  

Alla som arbetar på katthemmet har också fått möjligheter att lämna synpunkter, små som stora, på 
hur arbetet kan förbättras och effektiviseras. Alla inspel och synpunkter har sedan diskuterats i 
styrelsen, där de huvudansvariga för katthemmet finns med. Beslutade förändringar i arbetssätt och 
rutiner har därefter successivt börjat arbetas in på katthemmet.  

Genomförda insatser under 2018 ska ses som ett första steg i ett långsiktigt arbete med att hitta 
former för hur vi på bästa sätt driver katthemmet med de begränsade personella resurser som finns 
tillhanda. Vi försöker också på olika sätt att värva fler volontärer till verksamheten på katthemmet. 
Den viktiga diskussionen om hur vi driver och organiserar arbetet på katthemmet och pensionatet 
behöver därför fortsätta. Arbetsläget och övrig information rörande katthemmet är därför en 
stående punkt på varje styrelsemöte.  

Arbete har också inletts för att försöka hitta mer ändamålsenliga lokaler för katthemmet då 
nuvarande lokaler är både för små och opraktiska.  

Slutord 
Den största och viktigaste delen av vår verksamhet är som nämnts vårt katthem med tillhörande 
pensionatsdel. Pensionatet är en viktig del i verksamheten och ger varje år betydande och 
nödvändiga intäkter till driften av katthemmet. Katthemmet är också den mest operativa delen i 
Djurskyddets verksamhet och den del där huvuddelen av våra ekonomiska medel används. Grunden 
för att katthemmet och pensionatet ska kunna finnas bygger på ett mycket stort och aktivt ideellt 
engagemang och arbete av många personer, där en mindre grupp av eldsjälar lägger ned otroligt 
mycket tid. Katthemmet är även mycket viktig funktion för många enskilda och för samhället i stort. 
Genom katthemmet räddas ett stort antal katter varje år från svält och kyla för att därefter i de flesta 
fall adopteras av sanna kattvänner och få riktiga hem. 

Styrelsen vill härmed tacka alla personer, ingen nämnd och ingen glömd, som bidragit till att 
Djurskyddets katthem har blivit vad det idag är. Vi kommer under 2019 att med gemensamma 
krafter att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla Djurskyddets verksamhet.   

Östersund den 12 februari, 2019 

Elin Hoffner Anneli Stigebrand Cecilia Lund 

Johanna Hägg 

Peter Malmsten

Annica Moreskogh Anders Eriksson 
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