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Djurskyddet Jämtlands län
Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen för Djurskyddet Jämtlands län lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret
2021.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant

vakant
Anders Eriksson
Peter Malmsten
Cecilia Lund
Annelie Stigebrand
Åse Schultz (fram till och med 11 januari 2022)

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 25 mars 2021 genom ett distansmöte. Mötet leddes förtjänstfullt
av riksförbundet Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt. Inga enskilda
motioner hade inkommit.

Medlemmar
Föreningen hade 269 medlemmar i slutet av år 2021 (262 medlemmar verksamhetsåret
2020). Under året anslöt sig 17 nya medlemmar. Antalet medlemmar har varit relativt
konstant under de senaste åren.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året hållit elva ordinarie sammanträden.

Allmänt om året som gått
Verksamhetsåret 2021 har utmärkt sig på fyra punkter som vi gärna hade klarat oss utan.
• För det första, den fortsatt pågående pandemin som påverkat i första hand
katthemmets verksamhet, men också styrelsearbetet med möten på distans och
begränsade möjligheter till aktiviteter.
• För det andra, under året miste vi vår engagerade föreningsmedlem Annica
Moreskogh efter en tids sjukdom. Annica var en stor djurvän och mångårig
styrelseledamot i föreningen. Ett minnesord finns publicerat på föreningens
webbplats.
• För det tredje, vi har arbetat hela verksamhetsåret utan en ordförande.
• Och till sist, i slutet av året avsade sig suppleant Åse Schultz sin plats i styrelsen
efter påtryckningar från jaktföreträdare med anledning av Åses jobb som åklagare
hos Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Djurskyddet Jämtlands läns katthem och pensionat
Katthemmet har under verksamhetsåret tagit emot 125 katter och placerat 97 av dem. Tio
katter kunde lämnas åter till sina ägare och fem katter fick somna in.
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Ekonomiska bidrag från andra organisationer
Djurskyddet Sverige
Agria kattparad
Agria försäkringstips
Region Jämtland/Härjedalen
Gåvor och donationer/övriga bidrag

75 000 kronor
3 400 kronor
19 000 kronor
5 000 kronor
132 000 kronor

Information, utbildning, studiebesök
Under verksamhetsåret har föreningen skickat ut fyra medlemsbrev. Fokus i
medlemsbreven ligger på att kortfattat informera om föreningens verksamhet, samt att
utveckla och bredda verksamheten genom att stimulera medlemmarna till att engagera sig i
sina respektive intresseområden.
Föreningen har som vanligt förmedlat information om vår egen och Djurskyddet Sveriges
verksamhet på vår webbplats och föreningens Facebook-sida. Vi har också en aktiv
Facebook-grupp för katthemmet med omfattande kommunikation med medlemmar och
intresserad allmänhet. Även volontärsgruppen har en intern Facebook-grupp för
kommunikation.
Tre representanter för katthemmet deltog på Djurens rätts föreläsning om vanvårdade
djur.
Två styrelsemedlemmar deltog på Djurskyddet Sveriges föreningsdagar, med utbildning
om att driva djurhem.
I samband med Doggy AB:s kampanj ”Hemlösa katters vecka” under hösten
uppmärksammades katthemmet av ett antal medier: Sveriges Radio Jämtland, SVT samt
Jämtlandstidningen och ÖP.

Arrangemang, aktiviteter och arbetsgrupper
Djurens dag
Styrelsen tvingades för andra året fatta ett aktivt beslut att ställa in Djurens dag, som var
tänkt att genomföras i början av september. Orsaken var den rådande pandemin.
Fågelmatning
Föreningen har avsatt 4 000 kronor till matning av fåglar under vintern 2021/2022. En
grupp jobbar med själva genomförandet.
Ny lokal till katthemmet
Mer ändamålsenlig lokal för katthemmet är en stående punkt på föreningens agenda.
Kampanj för kastrering av katter
Under november genomförde vi en lyckad kampanj för att sprida insikten om att katter
ska kastreras. Vi annonserade i tidningarna och i sociala medier, samt erbjöd ett bidrag vid
veterinäringrepp. Totalt beviljades 49 ansökningar och vi vet att åtminstone några av
ingreppen blev av just tack vare bidraget.
Externa kampanjer
Föreningen har deltagit i Agrias kampanj ”Kattparaden” samt kampanjen ”Hemlösa
katters vecka” som drivs av Mjau (Doggy AB).
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Lämnade bidrag, gåvor och presenter
Föreningen har under året inte lämnat några bidrag till andra organisationer. I samband
med kampanjen för kastrering av katter lämnades bidrag till privatpersoner för
veterinäringrepp på totalt 49 katter.

Föreningens organisation
Styrelsens ambitioner att bredda och utveckla föreningens verksamhet genom att aktivera
medlemmarna har inte nått önskat resultat. Förhoppningsvis fortsätter arbetet under
kommande styrelses ledning.
Annelie Stigebrand har haft rollen som föreståndare för katthemmet, med uppdrag att leda
det dagliga arbetet. På katthemmet hålls löpande träffar med engagerade medlemmar och
volontärer där verksamheten planeras och arbetet fördelas. Styrelsen har som ambition att
delta med någon representant på katthemmets volontärmöten. Vice ordförande har
deltagit vid ett tillfälle.
Styrelsen har haft ambitionen att ha ett introduktionsmöte med alla nyblivna volontärer för
att berätta om föreningsarbete i allmänhet och vår förening i synnerhet. Syftet är att stärka
kopplingen till föreningen och att klargöra roller och de förväntningar som kan finnas
mellan föreningen och volontären. Tyvärr har inte några samtalen genomförts ännu, av
olika skäl.

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
Djurskyddet Jämtland läns verksamhet där huvuddelen av våra ekonomiska medel
används. Även pensionatet är en viktig del i verksamheten, och ger varje år betydelsefulla
intäkter till driften av katthemmet.
Styrelsen har alltjämt ambitionen att bredda föreningens verksamhet med aktiviteter som i
större utsträckning än idag berör andra djur än katter. Vi vill uppmuntra alla medlemmar
att, inom ramen för föreningen och dess syfte, lyfta egna idéer och ta sig an olika
aktiviteter.
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 eldsjälar som lägger otroligt mycket tid på den verksamheten.
Katthemmet har också en viktig social funktion för enskilda individer och för samhället i
stort. Genom verksamheten räddas många katter varje år från svält, kyla och sjukdomar.
Katterna kastreras och på så sätt behöver inte oplanerade och hemlösa kattungar födas till
en hård tillvaro i det vilda. Katterna adopteras ut till sanna kattvänner och får riktiga hem.
Styrelsen vill tacka alla personer, ingen nämnd eller glömd, som bidragit till att
Djurskyddet Jämtlands läns katthem kan fortsätta rädda utsatta katter år efter år.
Östersund den 1 mars 2021
Anders Eriksson
Vice ordförande

Cecilia Lund
Sekreterare

Peter Malmsten
Kassör
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Resultatrapport
ÅRL
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Senaste vernr A 925 C 29

Period

Ackumulerat

Period fg år

Medlemsavgifter
3890 Medlemsavgifter

28 300,00

28 300,00

28 950,00

Summa medlemsavgifter

28 300,00

28 300,00

28 950,00

0,00

0,00

500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

INTÄKTER

Gåvor och bidrag
3810 Kommunala bidrag
3840

Landstingsbidrag

3860

Erhållna gåvor/donationer

128 658,09

128 658,09

191 502,70

3870

Erhållna stipendier/fonder

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3880

Övriga bidrag (från Djurskyddet Sverige)

75 198,00

75 198,00

118 000,00

Summa gåvor och bidrag

212 856,09

212 856,09

319 002,70

Verksamhetsintäkter
3010 Placering av katt

146 300,00

146 300,00

93 900,00

3011

Pensionat

72 520,00

72 520,00

60 050,00

3012

Ersättning för uppstallning, polisen och lst

24 720,00

24 720,00

32 131,00

3013

Ersättning för uppstallning, privatperson

0,00

0,00

4 000,00

3014

Intäkter omplacering

0,00

0,00

1 000,00

3099

Övriga intäkter

8 570,00

8 570,00

7 540,00

3111

Försäkringstips Agria

19 400,00

19 400,00

14 700,00

3112

Almanackor

24 539,00

24 539,00

11 900,00

3210

Sponsorintäkter

0,00

0,00

230,23

3310

Lotterier

0,00

0,00

560,00

Summa verksamhetsintäkter

296 049,00

296 049,00

226 011,23

Summa intäkter

537 205,09

537 205,09

573 963,93

-64 806,80

-64 806,80

-65 299,59

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4010 Kattmat
4011

Kattsand

-30 743,85

-30 743,85

-30 000,00

4012

Medicin

-4 656,50

-4 656,50

-21 015,54

4013

Veterinärvård

-222 963,00

-222 963,00

-268 794,00

4015

Registrering SKK

-5 880,00

-5 880,00

-4 340,00

4016

Mjölkersättning/specialmat

-5 403,00

-5 403,00

-7 182,10

4018

Volontäraktiviteter

-1 037,37

-1 037,37

0,00

4020

Materialkostnader

0,00

0,00

-2 166,00

4021

Fågelmat

-1 937,00

-1 937,00

0,00

4033

Bilersättningar

-148,00

-148,00

-1 949,00

4099

Övriga kostnader

-20 119,00

-20 119,00

-9 926,00

4358

Medlemsavgifter

-200,00

-200,00

0,00

4894

Årsmöteshandlingar

-849,00

-849,00

-327,00

4895

Årsmöteskostnader

-1 043,00

-1 043,00

-479,70

-359 786,52

-359 786,52

-411 478,93

-72 948,00

-72 948,00

-71 952,00

-12 512,00

-12 512,00

-12 500,00

-6 601,00

-6 601,00

-5 000,00

-400,00

-400,00

-2 189,00

Summa verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5020

El för belysning

5061

Sophämtning

5090

Övriga lokalkostnader

5410

Förbrukningsinventarier

-12 020,34

-12 020,34

-9 726,60

5460

Förbrukningsvaror

-11 436,50

-11 436,50

-9 052,96

5480

Arbetskläder och skyddsmaterial

0,00

0,00

-2 700,00

5800

Resekostnader

-4 300,01

-4 300,01

-188,00

5910

Annonsering Upphittad katt

-160,00

-160,00

-450,00

5911

Övrig annonsering

-7 250,00

-7 250,00

-250,00

6110

Kontorsmaterial

0,00

0,00

-2 139,90

6211

Telefon

-10 147,00

-10 147,00

-5 983,00

6250

Postbefordran

0,00

0,00

-2 767,50

6310

Försäkringar

-1 920,00

-1 920,00

-1 910,00

6312

Djurförsäkring

-56 685,00

-56 685,00

-40 901,00

6530

Redovisningstjänster

-2 972,00

-2 972,00

-1 188,00

6570

Bankkostnader

-3 427,00

-3 427,00

-5 131,00

6980

Medlems- och föreningsavgifter

0,00

0,00

-275,00

Summa övriga externa kostnader

-202 778,85

-202 778,85

-174 303,96

Summa kostnader

-562 565,37

-562 565,37

-585 782,89

Verksamhetens över-/underskott

-25 360,28

-25 360,28

-11 818,96

Över-/underskott efter finansiella poster

-25 360,28

-25 360,28

-11 818,96

BERÄKNAT RESULTAT

-25 360,28

-25 360,28

-11 818,96
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Balansrapport
ÅRL
Ing balans

Period

Utg balans

7 507,15

-924,50

6 582,65

54 250,61

-34 333,78

19 916,83

582 346,21

9 898,00

592 244,21

Summa kassa och bank

644 103,97

-25 360,28

618 743,69

Summa tillgångar

644 103,97

-25 360,28

618 743,69

0,00

0,00

0,00

Summa skulder

0,00

0,00

0,00

Summa eget kapital och skulder

0,00

0,00

0,00

644 103,97

-25 360,28

618 743,69

TILLGÅNGAR
Kassa och Bank
1910 Kassa
1940

Bank - Bankgiro

1950

Bank - placeringskonto

EGET KAPITAL
Summa eget kapital
SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT

Avskaffande av medlemsrabatt på kattpensionatsavgift
Motion till årsmöte 2022 för föreningen Djurskyddet Jämtlands län.
Anders Eriksson 2022-03-07
Medlemmar i Djurskyddet Jämtlands län ges en rabatt på avgiften för att inhysa katt i
föreningens kattpensionat. Rabatten är ologisk utifrån att vår verksamhet till stor del
finansieras av gåvor från allmänheten, medel som då inte borde gå till att finansiera
rabatter för enskilda personer. Det finns heller inget för föreningen ekonomiskt
fördelaktigt ställningstagande bakom rabatten, som att fylla tillgängliga platser.
Argument för medlemsrabatt skulle kunna vara (1) att den ger föreningen ett extra tillskott
av medlemmar, eller (2) att ge de medlemmar som arbetar ideellt för föreningen en
möjlighet att få någonting tillbaka.
Det första argumentet anser jag går i strid med föreningens själva grundidé, nämligen att
vara normförflyttande, påverka politiska beslut och i förlängningen ändra lagstiftningen till
förmån för djuren. Om föreningen ska vara trovärdigt som opinionsbildare ska
medlemskap vara baserat på sympatier med vårt syfte och våra mål, och in på en
ekonomisk kalkyl.
Det andra argumentet faller på att våra volontärer inte nödvändigtvis är medlemmar och
därmed inte får del av rabatten, att våra medlemmar eller volontärer inte nödvändigtvis har
behov av ekonomiskt stöd, samt att en enskild medlem inte nödvändigtvis gör omfattande
insatser i verksamheten.
Yrkande
Jag yrkar att föreningens medlemsrabatt på kattpensionatsavgiften tas bort.

Nytt ledarskap på katthemmet
Motion till Djurskyddet Jämtlands län 2022-03-05
Bakgrund
Katthemmet brottas med problem sedan en tid tillbaka kopplat till dåligt ledarskap.
Kommunikations- och dialogforum fungerar inte, folk blir selektivt exkluderade,
möjligheten till inflytande finns heller inte då styrgruppen inte har möten längre, och
stämningen är katastrofalt dålig. Det bristande ledarskapet har lett till att många volontärer
vantrivs, känner sig frustrerade och i vissa fall direkt otrygga på katthemmet. Flera
volontärer upplever att de inte har något stöd, och att de inte vet vad som händer. Många
har också helt eller delvis slutat.
Det här går i sin tur ut över katterna – stress och konflikter tar fokus från dem. Frånvaron
av fungerande samverkan och kommunikation går också ut över verksamheten.
Uppstallning fungerar sämre, inkommande katter hamnar i kö, placeringar försenas och
blir i värsta fall sämre genomförda, samt möjligheten att skola in nya volontärer påverkas
drastiskt.
Bedömning
Det saknas tillit och det behövs omprioriteringar för katternas skull. Vi ser en ovilja att
lyssna på andra, en ovilja att reda ut situationer, och en ovilja att samarbeta och tillämpa
förändringar. Vi har framfört förslag, kritik och vi har bett om samarbete och förändring
utan något slags gensvar. Vi är flera som står handfallna över situationen.
Detta kan inte fortgå. Vi tappar volontärer i det tysta och allt färre tar initiativ att ta
arbetspass, slitaget på de volontärer som är kvar är för stort, och det infekterade
arbetsklimatet gör att man ogärna vill utsätta nya människor för det (inte minst för att vårt
rykte tar rejält med stryk i längden).
Vi behöver först och främst en föreståndare som förstår vad det handlar om att leda en
verksamhet som lever på volontärer utan någon form av arvode, och inte belägga en
övermäktig arbetsbörda varken på sig själv eller andra. Som förstår vikten av god
kommunikation verksamheten genom, förmåga till aktivt lyssnande, samverkan och
förankring av sina beslut. Vi förstår att en föreståndare måste fatta svåra beslut ibland,
men vi vill då åtminstone veta att det är välgrundat och att det finns en anledning som
gynnar katterna.
Förslag till beslut
Vi föreslår...
•
att årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att utreda rådande situation (genom
samtal med föreståndaren, volontärer och volontärer som slutat)
•
att den nya styrelsen snarast söker en kandidat till ny föreståndare, eventuellt två i
samledarskap, inom en stipulerad tid
•
att det görs en ny bedömning om huruvida föreståndaren bör ingå i styrelsen.
•
att en arbetsbeskrivning tas fram över vad som ska ingå i föreståndarrollen.
Debora Thomassen
Ingrid Wik
Ottilia Hagelqvist

Elin Sandin
Klara Widegren
Peter Johansson

Avveckling av föreningen
Förslag till årsmötet 2022 för föreningen Djurskyddet Jämtlands län.
Föreningens styrelse 2022-03-16
Vår förening Djurskyddet Jämtlands län driver ett katthem med ett stort antal inhysta
katter. Hur den verksamheten sköts måste svara mot förväntningar från Djurskyddet
Sverige och följa olika myndigheters regelverk. Det måste därför finnas någon som tar det
yttersta ansvaret.
Under verksamhetsåret 2021 har föreningen Djurskyddet Jämtlands län verkat utan
ordförande. En förening kan inte drivas utan en fungerande styrelse och sittande styrelse
befarar att det inte kommer att finnas någon kandidat till ordförandeposten att välja inför
verksamhetsår 2022. Därför vill vi redan nu förbereda föreningens medlemmar på att ta
konsekvensen av en sådan situation, det vill säga att avveckla verksamheten.
För att kunna avveckla vår förening behöver vi tid på oss att placera ut de katter som vi är
ansvariga för. Då kan vi inte heller fylla på med nya katter. Genom att lyfta frågan tidigt
har vi samtidigt ytterligare ett antal månader på oss att lösa situationen på ett bättre sätt.
Yrkande
Vi yrkar, i den händelse föreningen inte kan välja en ordförande på detta årsmöte,
•
att föreningens styrelse omedelbart påbörjar en avveckling av föreningens
verksamhet
•
att föreningen omedelbart inför ett stopp för intag av katter till katthemmet.
Anders Eriksson
Cecilia Lund
Peter Malmsten
Annelie Stigebrand

Djurskyddet Jämtlands län

Verksamhetsplan 2022
Föreningens styrelse 2021 lägger fram följande aktiviteter som förslag på verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2022:
•

Drift av ett katthem med inriktning på att härbärgera, vårda, socialisera och omplacera katter
som blivit omhändertagna som djurskyddsärenden av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

•

Drift av ett kattpensionat.

•

Fågelmatning, där en grupp får finansiellt stöd för att mata fåglar under årets mer kärva perioder.

•

Medlemsmöten, där vi jobbar med årshjulet, en agenda med återkommande aktiviteter för att på
olika sätt förbättra djurens situation samt utveckla föreningens verksamhet.

•

Översyn av föreningens stadgar, där utgångspunkten är att införa förbundets normalstadgar.

Budget för år 2022 för Djurskyddet
Jämtlands län
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag från Djurskyddet Sverige
Bidrag från Region
Gåvor och donationer
Pensionat
Placering av katter
Ersättningar för uppstallning av katter
Omplacering av katter
Bidrag/ersättning Agria
Almanackor
Lotterier
Övriga intäkter
Summa intäkter

29 000
75 000
5 000
145 000
80 000
130 000
45 000
3 000
18 000
24 000
2 000
15 000
571 000

Kostnader
Lokalhyra
El
Telefon
Sophämtning
Förbrukningsvaror
Resekostnader/bilersättning
Post
Bankkostnader
Redovisningstjänster
Försäkringar
Kontorsmaterial
Kattmat
Specialmat
Kattsand
Veterinärvård
Medicin
Registrering SKK
Volontäraktiviteter
Fågelmat
Inventarier katthem
Annonsering och utskick
Djurförsäkring
Kastreringskampanj
Kontorsmaterial
Årsmöte
Övriga kostnader
Summa kostnader

74 000
14 000
10 000
7 000
12 000
4 500
1 000
3 500
3 000
2 000
1 000
68 000
5 000
35 000
230 000
10 000
6 000
2 000
6 000
10 000
4 000
50 000
0
500
1 000
1 000
560 500

Beräknat resultat

10 500

