
Djurskyddet Jämtlands län

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Djurskyddet Jämtlands län lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2019. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Elin Hoffner ordförande Inez Backlund  suppleant
Peter Malmsten vice ordförande Susanne Hedlund  suppleant
Johanna Hägg kassör
Cecilia Lund sekreterare
Anders Eriksson ledamot
Annica Moreskogh ledamot
Anneli Stigebrand ledamot 

Johanna Hägg avgick som styrelseledamot och kassör under året. Uppgifterna som kassör har 
därefter skötts av Lennart Wadensjö. 

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 27 mars 2019 i föreningen HjärtLungs lokal, Allégatan 45, Östersund. 
Innan årsmötet startade hölls ”öppet hus” på vårt katthem och pensionat. Kaffe/te med bröd 
serverades före själva förhandlingarna. Inga enskilda motioner hade inkommit. 

Medlemmar
Medlemsantalet uppgick till 256 betalande medlemmar i slutet av år 2019. 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 
dialog med hela eller delar av styrelsen om löpande verksamhet och om enskilda ärenden som 
har berört verksamheten.

Djurskyddsärenden
Föreningen har inte tagit emot några misstänkta fall av vanvård av djur under året. 

Djurskyddets katthem
För katthemmet lämnas en muntlig rapport. 

Ekonomiska bidrag från andra organisationer 
Djurskyddet Sverige verksamhetsbidrag 31 000 kronor
Djurskyddet Sverige djurhemsfaddersbidrag 22 286 kronor
Region Jämtland/Härjedalen   5 000 kronor
Gåvor och donationer/övriga bidrag 87 688 kronor
Granngårdens djurfond   2 500 kronor
SKK Djurid   6 400 kronor

Information, utbildning, studiebesök
Föreningen har förmedlat information om Djurskyddet och dess verksamhet på Facebook och vår
hemsida, men dessutom vid bland annat nationaldagsfirande på Jamtli, Djurens dag och 
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husdjursmässan i Alsen. Vi deltog även på julmarknad i Torvalla centrum med information om 
vår verksamhet.

Två personer deltog under året i djurhemsutbildning som arrangerades av Djurhemsförbundet. 

Arrangemang

Djurens dag
Djurens Dag genomfördes söndag den 8 september 2019 på Östersundstravet. Förutsättningarna 
för årets arrangemanget var annorlunda än tidigare år då totohallen inte var tillgänglig på grund 
av den brand som skedde under försommaren. Istället fick arrangemanget till största delen ske 
utomhus men tack vare det vackra vädret blev dagen trots allt en succé. Det kom många 
besökande, cirka 230 betalande och utöver det ett stort antal barn som inte behövde betala 
inträde. Djurens Dag i år gav ett välkommet ekonomiskt bidrag till föreningens verksamhet i 
länet, ett nettotillskott på cirka 29 000 kronor.

På programmet stod en rad aktiviteter med bland annat kattungar, ankor som åker rutschkana, 
kaninhoppning, hönor, ormar, ledarhund, hundar som jobbar, ridning, försäljning av lotter, 
fiskdamm, ansiktsmålning och tipsrunda för barn och vuxna. Vi informerade som vanligt om vår 
verksamhet och värvade också flera nya medlemmar under dagen. Under dagen sålde 
Djurskyddet hamburgare, kolbullar och gott hembakat bröd. Det såldes även ost och bröd från 
Skärvångens mejeri och Frejas bageri. Försäljningen är varje år ett mycket uppskattat inslag på 
Djurens Dag.

Under dagen genomfördes även ett seminarium där personer som adopterat skygga katter från 
Djurskyddet intervjuades om sina erfarenheter kring detta. Seminariet leddes på ett mycket bra 
sätt av Catarina Niklasson Schöön från Djurskyddet Sverige. Utfrågningen blev ett populärt och 
intressant inslag som komplement till övriga programpunkter.

Fågelmatning
Djurskyddet har givit 4 000 kronor till matning av fåglar under vintern.

Lämnade bidrag från Djurskyddet Jämtlands län
Föreningen har under året inte lämnat några bidrag till andra organisationer eller privatpersoner.

Vår organisation
Arbetet med att trimma och effektivisera organisationen har fortsatt under år 2019. Anneli 
Stigebrand har där haft rollen att leda det dagliga arbetet på katthemmet. Föreningen arbetar 
löpande och långsiktigt 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
Vår operativa verksamhet består främst av katthemmet, och att där ta hand om och placera katter 
som av olika skäl farit illa. Katthemmet är därför också den del i Djurskyddets verksamhet där 
huvuddelen av våra ekonomiska medel används. Ä� ven pensionatet är en viktig del i 
verksamheten, och ger varje år betydande och nödvändiga intäkter till driften av katthemmet. 
Djurens dag är vår enskilt största externa aktivitet, och utgör också en viktig intäktskälla.

Katthemmets och pensionatets dagliga verksamhet förutsätter ett stort engagemang och aktivt 
ideellt arbete av många personer för att fungera. Förutom våra omistliga volontärer har vi en 
mindre grupp av eldsjälar som lägger ned otroligt mycket tid på verksamheten. Katthemmet har 
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även en viktig funktion för många andra enskilda och för samhället i stort. Genom katthemmet 
räddas många katter varje år från svält och kyla. I de flesta fall adopteras de av sanna kattvänner 
och får ett riktigt hem. Under år 2019 har ett stort antal katter tagits om hand och 85 katter har 
adopterats ut till nya hem.

Styrelsen har alltjämt ambitionen att bredda föreningens verksamhet med aktiviteter som i större 
utsträckning än idag även berör andra djur än katter.

Styrelsen vill tacka alla personer, ingen nämnd eller glömd, som bidragit till att Djurskyddets 
katthem har blivit vad det idag är. Vi kommer under år 2020 med gemensamma krafter att 
fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla Djurskyddets verksamhet.

Östersund den 20 februari, 2020

Elin Hoffner Anneli Stigebrand Cecilia Lund

Anders Eriksson Annica Moreskogh Peter Malmsten
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