
Förslag gällande löpande medlemskap

Bakgrund
Djurskyddet Karlstad tillämpar för närvarande ett kalenderårsbaserat medlemskap,
vilket innebär att oavsett när på året du blir medlem går medlemskapet ut den 31 december
samma år. (Undantaget är om du blir medlem i november–december, då sträcker sig
medlemskapet i stället till 31 december nästa år.) Medlemsavgiften är densamma oavsett när
på året du blir medlem, trots att längden på medlemskapet varierar stort.

Ett löpande medlemskap innebär att medlemskapet gäller från det datum du blir medlem till
samma datum nästa år. Det vill säga, du får ett års medlemskap oavsett när du blir medlem,
vilket bland annat garanterar att du får fyra nummer av Tidningen Djurskyddet och att du har
möjlighet att delta på ett årsmöte under ditt år som medlem. Efter detta år får du automatiskt
en avi för frivillig förlängning av ditt medlemskap.

Att ha löpande medlemskap underlättar vid rekryteringskampanjer för att få nya medlemmar, då
föreningen kan arbeta för att öka antalet medlemmar oberoende av tid på året.

Denna ändring påverkar främst nya medlemmar. Befintliga medlemmar, vars medlemskap
löper ut vid årsskiftet, kommer alltså även i fortsättningen förlänga sitt medlemskap då – på
grund av att medlemskapet löper ut då, inte på grund av kalenderårsskifte.

För närvarande står det i Djurskyddet Karlstads föreningsstadgar (§3 Mom. 2) att medlemskap
betalas årsvis och gäller per kalenderår, från 1 januari till 31 december.

Förslag
Att årsmötet beslutar att gå över till löpande medlemskap och i samband med det ändra §3
Mom. 2 i Djurskyddet Karlstads föreningsstadgar till: Medlemskap förnyas en gång per år
genom att medlemsavgift betalas.

Förslaget är inskickat av 2020 års styrelse



Förslag gällande medlemskap för seniorer

Bakgrund
Djurskyddet Karlstad tillämpar för närvarande två typer av medlemskap - ett ordinarie och ett för
ålderspensionärer.

För att ta del av medlemskapet för ålderspensionärer måste medlemmen själv kontakta
föreningens medlemsansvariga volontär för att byta typ av medlemskap. Om detta inte görs
fortsätter medlemskapet som ett ordinarie medlemskap, oavsett ålder på medlemmen.

Förslag
Att årsmötet beslutar att ändra från ett medlemskap för ålderspensionärer till ett medlemskap för
seniorer, med samma avgift som nu gällt för ålderspensionärer, där alla som har fyllt 65 år per
automatik får medlemskap för seniorer utan att aktivt behöva göra något.

Förslaget är inskickat av 2020 års styrelse



Förslag att lösa upp bundet kapital

Bakgrund

Djurskyddet Karlstad har vid tidigare årsmöten tagit beslut om att reservera kapital ämnat för
inköp/byggnation av ett nytt djurhem. Totalt rör det sig om 5 385 760 kronor som har reserverats
där 39 019 kronor har använts för framtagning av ritningar för ett nytt djurhem.

Kostnaderna som Djurskyddet Karlstad har för sin löpande verksamhet överstiger årligen de
intäkter som inkommer. På grund av att en stor del av de tillgångar som Djurskyddet Karlstad
förfogar över har låsts enligt tidigare årsmötesbeslut så minskar rörelsekapitalet konstant. Med
nuvarande kostnadsbild så beräknas rörelsekapitalet vara slut sommaren 2022. Det innebär att
Djurskyddet inte har kapital att betala ut löner, betala räkningar, etc. I detta läge måste
verksamheten avvecklas.

Förslag

Att årsmötet enhälligt tar beslut att frigöra  500.000 kronor, eller av årsmötet valt belopp, av de
låsta medlen för att på så sätt säkra en framtida verksamhet i Djurskyddet Karlstads regi.

Förslaget är inskickat av 2020 års styrelse



Förslag att ta fram en budget i balans

Bakgrund

Djurskyddet Karlstad har under en längre tid bedrivit en verksamhet där kostnaderna överstiger intäkterna. Dock
har inkomna legat (arv) gjort att årsboksluten har visat positivt resultat.

Tittar man på trenden bakåt i tiden där inkomna arv frånräknas det faktiska resultatet så har föreningen gjort
negativt resultat.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoomsättning 1 066 000 2 183 000 895 000 908 000 958 000 4 287 000 2 415 000 1 747 000 1 093 000

Verksamhets-resu
ltat

321 000 1 210 000 -156 000 -22 000 -212 000 3 052 000 1 089 000 558 000 -390 000

Inkomna arv 95 000 1 305 000 0 79 000 87 000 3 397 000 1 317 000 981 000 163 000

Korrigerat
verksamhets-resul
tat

226 000 -95 000 -156 000 -101 000 -299 000 -345 000 -228 000 -423 000 -553 000

Föreningen löper en stor ekonomisk risk om det inte fortsätter att inkomma arv till föreningens förmån. I och med
det höga negativa resultatet i förhållande till intäkter så kommer föreningens tillgångar att ta slut.

De kostnader som till stor del genererar det negativa resultatet är verksamhetskostnader och personalkostnader.

Verksamhetskostnader är till stor del beroende av hur många katter som föreningen tar hand om. Ju fler katter
desto högre verksamhetskostnader. Verksamheten har också höga personalkostnader i förhållande till föreningens
intäkter.

Föreningen behöver bestämma inriktning på den fortsatta verksamheten både  med avseende på hur många katter
som skall omhändertas per år och hur stor personalstyrka som är lämplig i förhållande till verksamheten.
Djurskyddet Karlstad är en ideell förening med cirka 600 medlemmar som i de flesta fall brinner för katters
välbefinnande. Det borde finnas ett antal medlemmar som är intresserade och har möjlighet att delta i
verksamheten som volontärer.

För att minska kostnaderna bör man se över möjligheten att använda volontära resurser för att driva den löpande
verksamheten.

Förslag

För att föreningen skall överleva ekonomiskt på sikt skall årsmötet ta beslut att kommande styrelse utverkar ett
förslag på en budget i balans till nästkommande årsmöte.

Förslaget är inskickat av 2020 års styrelse


