
Verksamhetsplan för 2021

Huvudsaklig verksamhet
● Djurskyddet Karlstad ska under år 2021 fortsätta verka för att hjälpa hemlösa och vanvårdade

katter, enligt det tillstånd föreningen har avseende att bedriva djurhemsverksamhet. Intag, skötsel
och adoptioner av katterna till för-alltid-hem hanteras av föreningens anställda i samråd med
styrelsen.

● Föreningen ska, i mån av plats, hjälpa till med att omplacera katter som omhändertagits av
myndigheter. Detta ska hanteras enligt det avtal som finns.

● Föreningen ska endast i mån av plats och vid särskilda omständigheter ta emot katter som
kommer från privata omplaceringar. I dessa fall ska en omplaceringsavgift tas ut.

● Vårt arbete ska möjliggöra hjälp för alla katter vi har resurser att ta hand om, oavsett katternas
sociala status.

● Föreningen ska verka för att viktiga och aktuella djurskyddsfrågor lyfts fram, samt vara delaktig i
de kampanjer och frågor som Djurskyddet Sverige arbetar med.

● Alla som arbetar i föreningens namn, både anställda och volontärer, ska arbeta för att god anda
finns inom föreningen, och stötta varandra för att driva djurskyddsarbetet framåt.

Djurhemmet och jourhem
● Djurhemsverksamheten ska fortsätta drivas utifrån de principer, rutiner och policys som finns

klubbade inom föreningen, med djurskyddslagen samt föreningens stadgar som grundläggande
riktlinjer.

● De katter som finns inom verksamheten ska i största möjliga mån bo på djurhemmet.
● Personalen ansvarar för allt fältarbete vad gäller intag av nya katter. En personal ska alltid närvara

vid fältarbete om personalen inte delegerat till kompetent volontär.
● Personalen ska arbeta för att de katter som finns i verksamheten adopteras vidare till lämpliga

hem så snart det är möjligt.
● Vid adoptioner ska personalen ha katternas bästa i åtanke vid genomgång av intressenter.
● Personalen ska, som representanter för föreningen, agera informerande och serviceinriktat vid

alla kontakter via fysiska möten, telefonsamtal och via e-post.
● Personalen ska kontinuerligt få information om relevanta styrelsebeslut, antagna riktlinjer och

policys samt övrig information som krävs för att verksamheten ska fungera.
● Minst en personalvårdande aktivitet ska genomföras under året.
● Djurhemmet ska, i den mån det är möjligt, under helger bemannas av volontärer i form av.

helgpassare, tillsammans med ordinarie personal när det finns behov av det. Ordinarie personal
ansvarar för att ge direktiv till helgpassarna.

● Djurhemmet ska hållas i gott skick, och alla som utför sysslor på djurhemmet ska följa de rutiner
och policys som finns antagna, särskilt de renhållningsrutiner som klubbats. De direktiv som finns
om enskilda katter vad gäller hantering och medicinering ska, utan undantag, följas av all personal
och volontärer.

● Styrelsen ska, när föreningens ekonomi tillåter det, fortsätta arbetet gällande att skaffa nya lokaler
för föreningens djurhem.



Djurvilan
● Djurvilan ska även i år vara en sista viloplats för älskade sällskapsdjur.
● Städning ska utföras gemensamt, på uppmaning av ansvarig för Djurvilan.
● Styrelsen ska tillse att samtliga veterinärkliniker i Karlstad har information om Djurvilan.

Kvalitétsarbete
● Alla medlemmar och anställda ska följa föreningens stadgar och av årsmötet fattade beslut.Detta

inkluderar att ha en positiv anda på sociala medier.
● Alla anställda och volontärer, oavsett roll, ska följa de rutiner och policys som finns klubbade i

föreningen.
● Styrelsen ska kontinuerligt arbeta med översyn av policys, riktlinjer etc. för att höja kvaliteten på

föreningens arbete.
● Styrelsen ska arbeta för att öka antalet aktiva volontärer.
● Föreningens styrelse ska tillse att den personal som är anställd på djurhemmet för att arbeta med

katterna har förståelse för samt kompetens att arbeta med förvildade katter.
● I mån av resurser ska personal samt i viss mån aktiva medlemmar och styrelsemedlemmar

vidareutbildas inom djurskydd och djurvård.
● Representanter för Djurskyddet Karlstad ska, i största möjliga utsträckning, företräda föreningen

på de konferenser och utbildningar som finns tillgängliga inom djurskyddsområdet, till exempel
evenemang anordnade av Djurskyddet Sverige och Djurhemsföreningen.

Medlemmar
● Styrelsen ska arbeta för att få fler medlemmar i föreningen.
● Medlemsfrämjande aktiviteter ska genomföras i den mån det är möjligt.
● Föreningen ska anordna träffar som stärker sammanhållningen i föreningen, till exempel

jourhemsmöten och helgpassarträffar.
● Föreningens medlemmar ska ha möjlighet att under året medverka på olika event där volontärer

behövs.
● Styrelsen ansvarar för att föreningens medlemmar regelbundet får information om verksamheten

via föreningens hemsida, Facebooksida samt utskick via e-post och post.
● Styrelsen ska aktivt uppmuntra medlemmar att inkomma med en e-postadress till

medlemsregistret för att främja både miljö och föreningens ekonomi.
● Föreningen ska kalla till minst ett medlemsmöte, utöver årsstämman, där medlemmarna får

information om vad som händer i föreningen samt får chans att diskutera viktiga frågor för
föreningen. Styrelsen äger beslut om genomförande av medlemsmötet baserat på anmälda
deltagare, där minst 10% av föreningens deltagare bör vara anmälda för att resurs rimligen ska
läggas på förberedelser och presentationer.

Ekonomi
● Styrelsen ska ha löpande översyn av utgifter, för att stärka föreningens ekonomi.
● Styrelsen ska verka för att hitta nya möjligheter till inkomster för föreningen.
● För att fortsätta verka för en god ekonomi ska alla anställda och aktiva volontärer vara

sparsamma och aktsamma med föreningens resurser. Föreningens ekonomiska policy ska alltid
följas.



Gåvor och sponsring
● Föreningen ska arbeta för att öka antalet gåvogivare,bland annat genom att marknadsföra

gåvobevis,kondoleanser och möjligheten att bli månadsgivare
● Styrelsen ska, via de kanaler som finns tillgängliga, sprida information om att man som blodgivare

kan skänka bidrag till Djurskyddet Karlstad.
● Föreningen ska aktivt se över möjligheterna till att få ytterligare sponsring och bidrag.
● Styrelsen ska arbeta för att alla burar på djurhemmet får en sponsor.
● Styrelsen ska arbeta för att få tag i sponsorer för kommande års kalender.
● Föreningen ska fortsätta sälja varor som inbringar inkomster, såsom kakor och

Restaurangchansen.

PR och media
● Styrelsen ska verka för att föreningens arbete uppmärksammas, i den mån det är möjligt, i alla

typer av media.
● Styrelsen ska tillse att föreningens hemsida och Facebooksida löpande uppdateras med

information om verksamheten.
● Styrelsen ska verka för att föreningens informationsmaterial hålls aktuellt, samt att nytt material

produceras vid behov.
● Styrelsen ska verka för att sprida information om vår förening på lämpliga aktiviteter såsom

mässor och utställningar.
● Föreningen ska via annonser i NWT och VF informera om djur som tillvaratagits, djur vi har

tillgängliga för adoption samt informera om aktiviteter i föreningen.

Samarbete
● Vi ska hänvisa ärenden med skadat vilt och fåglar till de aktiva viltvårdare som finns i Värmland.
● Vi ska fortsätta samarbetet de kringliggande veterinärklinikerna.
● Vi ska verka för samarbete med andra föreningar som arbetar i samma anda som vår förening.
● Ett gott och kontinuerligt samarbete med Djurskyddet Sverige och Djurhemsföreningen ska

eftersträvas.

Planerade aktiviteter 2021
Föreningen bör medverka på/ genomföra följande aktiviteter under 2021:

● Djurskyddet Karlstads påsktävling 2021
● Djurskyddet Karlstads julutmaning 2021
● Deltagande på öppet hus på lokala veterinärkliniker samt butiker om sådana tillställningar

anordnas
● Kalender för 2022 ska produceras och säljas
● Föreningen ska delta på loppisar, i den mån det är möjligt.
● Föreningen ska anordna lotterier via föreningens Facebooksida.
● Representanter från Djurskyddet Karlstad ska delta vid Djurskyddet Sveriges förbundsdagar

Fler aktiviteter bör planeras löpande under verksamhetsåret.

Styrelsen för Djurskyddet Karlstad


