Valberedningens förslag till Djurskyddet Karlstads årsmöte söndagen 27:e mars 2022
ANTAL STYRELSEMEDLEMMAR
Nuvarande styrelse består av sex styrelsemedlemmar. De har vid samtal med valberedningen uttryckt önskemål
att utöka styrelsen med en till två styrelsemedlemmar.
Valberedningens förslag för val av antal styrelsemedlemmar:
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelsemedlemmar inklusive ordförande, samt att inga
ersättare väljs.
VAL AV ORDFÖRANDE
Föreningens ordförande väljs alltid för en period på ett år.
Valberedningens förslag för val av ordförande:
Jeanette Carlén, omval
VAL AV LEDAMÖTER:
Föreningens ledamöter väljs antingen för en period på ett eller två år, för att få kontinuitet i styrelsen.
Dessa ledamöter valdes på två år under årsmötet 2021 och är därmed redan klara för ett år till, de är inte
med i årets val av ledamöter:
Ulrika Gustafsson
Ulrika Åberg
Valberedningens förslag för val av ledamöter:
Emilija Katanic, omval 2 år
Mia Andersson, omval 2 år
Jan-Erik Gunnarsson, nyval 2 år
Larisa Andersson, nyval 1 år
Emelie Thuresson, nyval 1 år
VAL AV REVISOR OCH REVISORSERSÄTTARE
Valberedningens förslag för val av revisor och revisorsersättare:
Revisor: Birgitta Svensson
Revisorsersättare: Mikaela Holmström
VAL AV VALBEREDNING
Nuvarande valberedning föreslår en valberedning bestående av tre personer, varav en är sammankallande. I
skrivande stund finns endast två personer som förslag till kommande års valberedning. Det finns kanske någon
deltagare på årsmötet som vill vara valberedning, som komplement till förslaget nedan.
Valberedningens förslag för val av valberedning:
Therese Cedercrona, sammankallande
Catharina Dahl
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På följande sidor presenterar vi våra val av ordförande och ledamöter, både redan valda sedan tidigare och de
som ställer upp för om-/nyval i år. Vi hoppas att dessa presentationer ger dig som medlem en bra bild av vårt
förslag till ny styrelse.
Vi har haft fler kandidater till styrelsen än de vi föreslår. Vi har primärt valt de som har en personlig anknytning till
just Djurskyddet Karlstad då vi tror att det gagnar framtida styrelsearbete. Vi tror även att man bör ha en
geografisk närhet till föreningens verksamhet, och har av den anledningen valt bort kandidater utanför Värmland.
Vi i valberedningen tackar för förtroendet vi fick på förra årsmötet, att ta fram förslag på personer som vill och kan
bidra till Djurskyddet Karlstads fortsatta arbete.
Förslagen ovan är framtagna av valberedningen för Djurskyddet Karlstad bestående av:
Anneli Bergström (sammankallande) och Therese Cedercrona

Jeanette Carlén
nuvarande ordförande och föreslagen för omval
Djurerfarenhet:
MIn djurerfarenhet är att jag är uppvuxen på landet
med olika djur samt att vi har haft djur i familjen i
stort sett hela min uppväxt med hund, katter,
kaniner mm.Just nu har jag 5 katter.
Erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete:
MIn erfarenhet av styrelsearbete är att jag har suttit
i olika styrelser i många år, bland annat i
Djurskyddet Karlstad. Jag har haft olika roller.
Vad jag kan bidra med i styrelsen för Djurskyddet
Karlstad:
Jag som person är positiv och inte rädd för att ta
tag i saker. Jag kan bidra med positivitet och
peppning. Jag är även driven och brinner för detta.
Mitt roligaste djurminne:
Mitt bästa djurminne är nog när min ena katt var
borta i 5 månader och helt plötsligt kom hem, jag
blev sååå lycklig <3

Ulrika Gustafsson
Ledamot, vald för ytterligare ett år
Djurerfarenhet:
Är en stor djurvän, älskar alla djur. De som står mig
närmast är katter, vargar och hundar. Eftersom jag
är en sann djurvän är jag vegan sen några år
tillbaka.
Uppväxt med hundar, undulater och fiskar. Katt
fanns alltid hos farmor och farfar.
Har egna katter, haft sen ca 20 år tillbaka.
Erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete:
Satt med i styrelsen 2014 fram till november 2014
då jag blev erbjuden jobb ute på djurhemmet.
Jobbade där fram till oktober 2016. Allt började
med att jag blev volontär/helgpassare hösten 2013.
Blev invald nu igen, juni 2021.
Vad jag kan bidra med i styrelsen för Djurskyddet
Karlstad:
Jag har erfarenhet och kunskap om arbetet på
djurhemmet, även lite kunskap om fältarbete.
Mitt roligaste djurminne:
Vargmöte på Kolmården. Det mäktigaste jag varit
med om, att få nospussar och bli accepterad av en
varg. ÄLSKAR dem.

Ulrika Åberg
Ledamot, vald för ytterligare ett år
Djurerfarenhet:
Har haft travhästar, en hund, katter och fåglar(
undulater, parakiter och en grå jacko). Har nu 3
egna katter, Olivia, Marve och Meja. Alla
adopterade från Djurskyddet Karlstad.
Erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete:
Hade ingen erfarenhet sen tidigare av
styrelsearbete när jag kom med vid förra årsmötet.
Vad jag kan bidra med i styrelsen för Djurskyddet
Karlstad:
Förhoppningsvis med nya idéer och lösningar för
katterna, personalen och verksamheten för övrigt
Mitt roligaste djurminne:
Mitt bästa och även häftigaste minne var när Tissla
efter bara ett dygn födde sina 3 små i min soffa (
väl skyddad ) och hon ville att jag skulle vara med
och jag fick hjälpa henne att torka dem och se till
att hon och de små mådde bra..

Emilija Katanic
Ledamot, förslag att väljas på två år
Djurerfarenhet:
Jag har alltid haft en förkärlek till djur. Som husdjur
har jag haft allt från marsvin, kanin och katt. Är
utbildad hundinstruktör och i dagsläget har vi två
äldre tikar hemma.
Erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete:
Jag gick med i styrelsen För djurskyddet Karlstad
förra årsmötet och hade ingen direkt tidigare
erfarenhet av styrelsearbete. Det senaste året har
varit tufft men givande och jag har lärt mig en hel
del
Vad jag kan bidra med i styrelsen för Djurskyddet
Karlstad:
Hoppas på att kommande period i styrelsen ger en
ökad stabilitet ekonomiskt sätt men också tar oss
närmare ett nytt djurhem!
Mitt roligaste djurminne:
Vår Doris snuttar gärna på gosedjur eller sin bädd.
Det ser alltid lika roligt och gulligt ut när hon så liten
kommer bärandes på sin stora bädd.

Mia Andersson
Ledamot, förslag att väljas på två år
Djurerfarenhet:
Sedan jag var barn har jag haft ett stort
djurintresse. Jag var intresserad av de flesta djur
och tog varje chans att umgås med och lära mig
om dem. Som husdjur hade jag gnagare (gerbiler,
degusar, en dansmus och ett par kaniner) och jag
red på ridskola i flera år. Som vuxen har jag haft
hundar och katter. Just nu har jag ”bara” katt.
Erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete:
Innan jag blev invald i styrelsen för Djurskyddet
Karlstad förra året hade jag ingen erfarenhet av
styrelsearbete. Däremot har jag varit aktiv medlem i
flera föreningar. Som barn och ungdom var jag
aktiv i idrottsföreningar, ridklubb och Nordiska
Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök. Som ung
vuxen var jag brevskrivare i Amnesty och aktiv
inom en brukshundklubb, som tränande och
tävlande med egen hund och som instruktör på
nybörjarkurser samt figurant på mentaltester och
tävlingar. På senare år har jag varit aktiv
kursdeltagare i Svenska Blå Stjärnan och volontär
inom Djurskyddet Karlstad. Jag har varit medlem i
Djurskyddet Karlstad sedan 2019.
Vad jag kan bidra med i styrelsen för Djurskyddet
Karlstad:
Jag har ett stort engagemang för katterna och
djurhemsverksamheten samt är ansvarskännande
och välstrukturerad. Jag har kunskaper i
grundläggande juridik från ett par högskolekurser i
ämnet, under mitt första år i styrelsen har jag lärt
mig mycket om föreningsteknik och ekonomi bland
annat och jag vill gärna lära mig mer om det. Jag
vill arbeta för att vi ska vara en stabil förening med en stabil ekonomi, en stabil och växande
medlemsbas samt fler engagerade volontärer - för
katternas skull.
Mitt roligaste djurminne:
Minnet av min första katt - som också var min
första stora kärlek - Herr Febus. Jag ville ha katt
som barn men fick inte. Så jag försökte önska mig
en med en magisk önskning i en pepparkaka. Jag
bestämde att katten skulle va gul och heta Febus
(som betyder solsken). Det tog tio år för
önskningen att bli färdigbakad. Jag var nästan 20
när den gula kattungen föddes hemma hos en
klasskamrat och vi flyttade in i min första egna
lägenhet tillsammans. Första gången jag träffade
honom hade han inte öppnat ögonen än, han blev
18 år och tre månader gammal. Han var väldigt
speciell och jag kan ju inte berätta allt om honom
för det blir för långt men det var iallafall väldigt värt
väntan.

Jan-Erik Gunnarsson
Ledamot, förslag att väljas på två år
Djurerfarenhet:
Har varit med katt många år . Har två kissar som
jag adopterat från djurskyddet Karlstad .
Erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete:
Har suttit i styrelsen för djurskyddet Karlstad i fem
år sammanlagt.
Vad jag kan bidra med i styrelsen för Djurskyddet
Karlstad:
Jag är den praktiska killen som gillar att ordna
saker som event m.m.
Mitt roligaste djurminne:
Mint roligaste djurminne är många . Att se en skygg
katt gå från skygghet till mysig och tam är
underbart . En gång på djurhemmet när vi fikade
kom en kisse och tog en bulle o sprang iväg med
den , ja det finns många roliga händelser när det
gäller djur i det här fallet katter . Jag är en riktig
kattkille .

Larisa Andersson
Ledamot, förslag att väljas på ett år
Djurerfarenhet:
Jag har en stor djurerfarenhet. Hela mitt liv hade
jag husdjur både katter och hundar. Flesta mina
katter var hemlösa innan med väldigt dåligt skick
när jag hittade dem. Nu har jag en katt som 13 år
gammal
Erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete:
Jag hade en erfarenhet av styrelsearbete när jag
studerat på universitetet.
Vad jag kan bidra med i styrelsen för Djurskyddet
Karlstad:
Jag älskar mycket djur och vill göra allt bästa för
dem.
Mitt roligaste djurminne:
Det är alltid roligt med djur. De gör vårt liv bättre

Emelie Thuresson
Ledamot, förslag att väljas på ett år
Djurerfarenhet:
Djur har alltid varit en del av mitt liv, vi hade hund
och undulater när jag var barn och djur av olika
slag i släkten. Äger sedan innan en katt som snart
fyller 6 och har nyligen hämtat hem en liten
kattunge som nu är en del av familjen.
Har tidigare jobbat som volontär på Djurskyddet
Kristinehamn och är idag helgpassare på
Djurskyddet Karlstad, vilket jag nu har varit sedan
lite mer än ett år tillbaka.
Erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete:
Har inte erfarenhet av styrelsearbete sedan innan
men det finns ett stort intresse för ekonomi och
studerade därför Företagsekonomi på universitetet.
I min tidigare arbetsroll jobbade vi mycket mot
styrelser då min grupp hade hand om SBABs
inlåning för Företag och BRF kunder.
Vad jag kan bidra med i styrelsen för Djurskyddet
Karlstad:
För mig är volontärarbete något väldigt viktigt,
egentligen allt volontärarbete men främst det
arbete som handlar om djur. Jag vill kunna bidra
genom att försöka hitta fler intäktsmöjligheter och
även vara en del i att anordna insamlingar, loppisar
mm., för att vi ska kunna driva föreningen i många
år framöver och ge än fler katter chansen till ett
bättre liv. Jag ser även en möjlighet att ha större
närvaro på våra sociala medier för att presentera
de katter vi har inne och samtidigt dela
solskenshistorier där våra utadopterade katter har
blivit en självklar del av en familj.
Mitt roligaste djurminne:
De flesta av mina bästa barndomsminnen
innehåller djur. Ett specifikt är när min moster hade
sin häst uppstallad i närheten av där jag bodde och
mamma gick dit en dag med mig och en påse
morötter och jag, kanske 5 huvuden hög, skyndar
fram till hagen med morötterna i handen och ropar.
Ett hästhuvud lyfter från betandet och vi hör ett
gnägg och sedan kommer han mot oss i full fart.
Han kände tydligen igen den lilla parvelns röst.

