
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
DJURSKYDDET KARLSHAMN 2020

Djurskyddet I Karlshamn har arbetat efter att:
Ge djur av alla dess slag ett drägligt liv, och i den mån det gått hjälpt att hitta 
nya permanenta hem. Råd och information till djurägare och allmänheten har 
givits.  
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Styrelsemöten
Möten har hållit utomhus och/eller inomhus med stort avstånd mellan 
ledamöterna enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Styrelsen har 
använt sociala medier främst mejl och chattfunktioner för att kunna 
upprätthålla en bra kontakt och vara överens om de händelser/inköp med 
mera som gjorts i föreningen.

Djurlunden
Djurlunden är en populär begravningsplats för husdjur. 
Katter, hundar, kaniner och råttor är vanliga. Sölve 
Turnéus har ansvarat för och utfört begravningarna
Föreningen har det fulla ansvaret för hur Djurlunden 
sköts. Platsen har fått välbehövligt utökat antal 
soptunnor. En åkgräsklippare har köpts in för att 
underlätta gräsklippningen. Pengar har sökts för en 
lövblås och erhållits men inköpet sker till säsongen 
2021.



Byggnaderna på Djurlunden har under året iordningsställs 
som förvaringsplats för de artiklar föreningen har för 
webbshop/marknader. Samtliga trädgårds-maskiner förvaras 
också där. I ett av utrymmena finns plats så att vaccinationer
och chippmärkning kan genomföras av veterinär. Vatten och 
avlopp i byggnaden saknas.

Nyhetsbrev
Medlemmarna har hållits informerade vad som händer i föreningen genom de 
nyhetsbrev som skickats ut.

Evenemang/marknadsföring/lotterier
I april hölls ett påsklotteri genom Facebook. I december genomfördes ett 
julkalenderlotteri. Kalendern anordnades med lottdragning online på Facebook 
dag för varje dragning 1-24. Intresset var dock 
ganska svalt för denna här typen av lotteri och 
konkurrensen har varit omfattande med tanke 
på Corona

Styrelseledamoten Alex vandrade i välgörenhets-
syfte för Djurskyddet under sommaren. För varje
1 000 kr som skänktes gick hen 1 mil och tre 
vandringar genomfördes. Varje vandring direktsändes 
på Facebook och dokumenterades på så sätt  

Under sommaren genomfördes en gratis loppis utomhus vid Djurlunden. 
Besökarna fick ge en gåva för de saker som de tog med sig istället för att vi 
skulle ta betalt för dem. 
Det huvudsakliga syftet var att vi ville marknadsföra Djurskyddet Karlshamn 
och lagen om kontrollerad reproduktion för katter som vistas utomhus.

Omplacering av djur
Föreningen har varit behjälplig med omplacering av katter genom 
privatpersoner som varit jourhem/stödhem under året. Närmare ett 100-tal 

katter i olika storlekar ha fått nya permanenta hem. 
Våra stödhem har gjort ett jättejobb. Dock har vi 
upplevt att resurserna inte har räckt till utan vi har 
hänvisat till våra systerorganisationer vid flera tillfällen.
Vi har ett bra samarbete med Hills som ger oss kattmat
kostnadsfritt. 
12 kaniner har också fått nytt hem genom oss. 
Andra djurarter har vi hänvisat till andra organisationer 
och flest förfrågningar har inkommit om fåglar.



Vintermatning av vilda fåglar
                             

    På Djurlunden genomförs vintermatning av fåglar 
                             och några enstaka ekorrar. Medel till detta söks och erhålls

                     genom förbundet av Settergårds fond till förmån för vilda 
djur.     Djur.

Massmedia
Djurskyddet Karlshamn har flitigt uppmärksammats
i lokal media. Som te x Sydöstra Sveriges Dagblad, 
Infobladet för Karlshamns, SVT Blekinge P4 
eftermiddagsprogram och årskrönika samt i 
lilla aktuellt. 

Sociala medier
Hemsidan har uppgraderats med nya sidor, utseende 
och information. Antal besökare under året har varit 
8 500 med över 24 000 besök. Vi har fått beröm för 
hemsidan.

Facebooksidan har växt från 200 följare till 934. 
Interaktionen har varit uppskattad av följare i 
de online evenemang som Djurskyddet haft 
under året med live sändning.

En Youtube kanal har startats med förhoppningen att kunna sprida information 
hur djur ska behandlas och ibland även fungerat med underhållning.

Möjlighet att använda Google drive för att spara dokument online har skapats. 
Förnärvarande finns protokoll, inventarielista, stödhem och blanketter 
tillgängliga där. Blanketter som medlemmarna bör ha tillgång till finns också på
hemsidan.

Medlemsantal
Fler och fler söker sig till oss som medlemmar och den 31 december 2020 var 
medlemsantalet 237 personer. 

Ekonomi
Hänvisas till den ekonomiska
 redovisningen



Året 2020 Slutord
Året 2020 har på många sätt varit annorlunda för oss. De event, utställningar 
och marknader som planerades att delta vid ställdes samtliga in med anledning
av den Pandemi med Corona som rådde under 2020.
Trycket på hjälp för utsatt djur främst katter (närmare 100 katter) men även 
kaniner har varit oerhört så mycket högre under året. Orsakerna till det kan 
man bara spekulera i. Två milda vintrar, fler skaffade djur när de ändå var 
hemma under pandemin och sedan var det kanske inte vad de tänkt. Ny lag att
katter som går ute måste ha en kontrollerad reproduktion med mera.

Vi tackar alla, ingen nämnd ingen glömd, som på något sätt bidragit till att 
Djurskyddet Karlshamn har kunnat hjälpa så många djur som vi ändå har 
gjort. Hållit Djurlunden fin efter bästa förmåga och bidragit till den allmänna 
trivseln i föreningen genom sin arbetsinsats och genom gåvor.
Vi tackar även massmedia och vårt förbund för välvillig inställning till oss i 
Karlshamn

Styrelsen lämnar ett arbetsamt år bakom sig och tar nya tag inför 2021 
samtidigt som vi ställer våra plaster till årsmötet förfogande
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