Verksamhetsberättelse för styrelseåret 2021 – 2022
2021 fortsatte som året innan att präglas av Covid-19-pandemin. Möjligheterna att samlas
och hålla event begränsades av restriktioner. Det har varit ett hårt tryck på verksamheten,
samtidigt som vi hanterat ökad sjukfrånvaro och fördröjda processer i samband med
pandemin. Vi har ändå försökt bedriva verksamheten på bästa möjliga sätt och genomföra
en del aktiviteter även detta år.
1.

Styrelse

På årsmötet den 19 juni 2021 valdes följande styrelse:
Ordförande:

Jeanette Carlén (nyval, 1 år)

Ledamöter:

Emilija Katanic (nyval, 1 år)
Mia Andersson (nyval, 1 år)
Jörgen Ekström (nyval, 1 år)
Ulrika Åberg (nyval, 2 år)
Ulrika Gustafsson (nyval, 2 år)

På det konstituerande styrelsemötet beslutades om följande fördelning av styrelseposter:
Vice ordförande:

Ulrika Åberg

Kassör:

Jörgen Ekström

Sekreterare:

Mia Andersson

Vice sekreterare:

Emilija Katanic

Ledamot:

Ulrika Gustafsson

Förändringar i styrelsen
I februari 2022 valde Jörgen Ekström av personliga skäl att avgå som kassör och avsluta
styrelseuppdraget. Kassörsposten övertogs av Emilija Katanic.
2.

Valberedningen

På årsmötet den 19 juni 2021 valdes följande till valberedning:
Anneli Bergström (sammankallande)
Mikaela Rognsvåg
Therese Cedercrona
Förändringar i valberedningen
Mikaela Rognsvåg valde under året att lämna sitt uppdrag av personliga skäl.

3.

Firmatecknare och revisorer

På styrelsemöte den 24 juni valdes ordförande Jeanette Carlén och vice sekreterare Emilija
Katanic till firmatecknare för föreningen.
På årsmötet den 19 juni valdes Mikaela Holmström till revisor för föreningen, val av
revisorsersättare bordlades till ett extra årsmöte. Mikaela Holmström beslutade under året att
lämna sitt uppdrag som revisor och på extra årsmöte som hölls via mejl och brev, 11
november – 1 december, valdes Larisa Andersson till föreningens revisor och Mikaela
Holmström till revisorsersättare.
4.

Medlemskap och medlemsantal

Styrelsen har under året annonserat om medlemskap och marknadsfört föreningen via
föreningens sida på Facebook, på hemsidan (http://www.djurskyddetkarlstad.se) och via
annonser i Nya Wermlands-Tidningen samt Värmlands Folkblad.
Vid årsskiftet 2021–2022 hade föreningen 550 medlemmar varav 454 ordinarie, 89 seniorer
samt 7 hedersmedlemmar. Utöver det hade föreningen 15 friex/gratisprenumerationer av
Tidningen Djurskyddet (bland annat bibliotek och veterinärkliniker).
Årsmötet 2021 beslutade att behålla samma medlemsavgifter som tidigare. Från och med
2022-01-01 är medlemsavgifterna följande:
Ordinarie medlem:

275 kr/år

Senior medlem:

200 kr/år

Årsmötet 2021 beslutade vidare att medlemskap inte längre ska gälla per kalenderår, utan i
stället löpa på 12 månader från betalningsdag. Beslutet innebar en stadgeändring som
sedermera godkänts av Djurskyddet Sverige. Det började tillämpas under hösten 2021.
Margaretha Ödjar har under året fortsatt sitt ideella uppdrag som medlemsansvarig för
föreningen och sköter kontakten med Djurskyddet Sverige angående medlemsregistret
ArcMember.
5.

Styrelsemöten

Under styrelseåret har styrelsen haft 16 protokollförda möten varav ett konstituerande
styrelsemöte, elva ordinarie styrelsemöten, ett extrainsatt styrelsemöte och tre protokollförda
arbetsmöten.
Utöver dessa styrelsemöten har styrelsen haft ett antal icke protokollförda arbetsmöten och
ett informationsmöte med personalgruppen.
6.

Huvudsaklig verksamhet

Djurskyddet Karlstads huvudsakliga verksamhet är att bedriva ett djurhem. Föreningen
hjälper där hemlösa eller upphittade katter samt katter som omhändertagits av myndigheter.
Föreningen använder sig också av ett antal jourhem där vissa katter placeras. Föreningens

jourhem hjälper främst till att ta hand om katter som av olika anledningar inte borde placeras
på djurhemmet. Ofta handlar det om kattungar, dräktiga honor eller katter som behöver extra
tillsyn på grund av sjukdom och skador.
Djurhemmet sköts av anställd personal på vardagar måndag till fredag, volontärer utför de
nödvändigaste sysslorna på helger och helgdagar. På djurhemmet har vi också möjlighet att
ta emot praktikanter och personer som arbetstränar, i den mån resurs till handledning finns.
Förutom att vi tar hand om ett stort antal katter varje år, jobbar föreningen även med
informationsspridning gällande djurskydd. Exempelvis, om vikten av att kastrera, ID-märka
och registrera sin katt.
Under 2021 kom 62 katter in till djurhemmet eller placerades i något av våra jourhem. 50
katter blev adopterade. Två katter återförenades med sina ägare. Tre katter avlivades av
hälsoskäl.
7.

Personal och bemanning

Föreningen har under större delen av verksamhetsåret 2021 haft en personalstyrka på
djurhemmet bestående av tre fast anställda. Personalstyrkan bestod i början av 2021 av fem
anställda, varav två slutade under våren 2021. Under sommaren tog vi emot tre feriearbetare
från Karlstad Kommun.
Under slutet av året 2021 beslutade styrelsen att säga upp en av de anställda, av
ekonomiska skäl. Anställningen avslutades i februari 2022.
8.

Volontärer

Förutom våra helgpassare och jourhem har vi under verksamhetsåret haft volontärer som
ansvarat för schemaläggning av helgpassare, introduktion av nya helgpassare och
rekrytering av nya jourhem. Volontärer har ansvarat för skötseln av Djurvilan och för
begravningar där, liksom för vårt medlemsregister, våra insamlingsbössor och våra
gåvotunnor.
Volontärer har deltagit på bakluckeloppis å våra vägnar samt hjälpt till som funktionärer på
vår familjedag i oktober. Volontärer har också hjälpt till med försäljningen och distribueringen
av vår kalender, med försäljningen av Restaurangchansen och med att skicka ut
kondoleanser och gåvobrev. Därtill har volontärer ibland ställt upp med att köra personal till
veterinär med våra katter och många gånger har helgpassare hjälpt till på djurhemmet på
vardagar, då någon i personalen varit ledig eller sjuk eller det av andra skäl funnits behov av
extra hjälp.
9.

Djurvilan

Vår begravningsplats för djur är mycket uppskattad av djurägare och har även det gångna
året fått bli en sista viloplats för kära husdjur.
Under 2021 ombesörjdes 18 begravningar vid gravplats och två begravningar i
minneslunden. Föreningen begravde därtill tre av sina egna katter vid gravplats.

Genom samordningsförbundet Samspelet (ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Grums och Kristinehamn)
var några av deras deltagare ute på Djurvilan för krattning och rensning vid ett flertal tillfällen.
10.

Djurskyddet Karlstads aktiviteter styrelseåret 2021 – 2022
➢ I augusti deltog vice ordförande Ulrika Åberg och vice sekreterare Emilija Katanic på ett
digitalt informationsmöte anordnat av Djurskyddet Sverige och försäkringsbolaget If.
➢ I augusti representerades föreningen av volontärer på en bakluckeloppis.
➢ I september deltog ordföranden Jeanette Carlén tillsammans med djurhemspersonal
Jenny Lindqvist och Pernilla Schullström på Djurhemsförbundets utbildningsdagar i
Stockholm.
➢ Föreningen anordnade en familjedag utanför djurhemmet den 2 oktober. Inslag på
familjedagen var fikaförsäljning, loppis, lotterier, tipspromenad, informationsbord och
försäljning av kalendrar, kakburkar och Wermlandsboxen. Vi hade också bjudit in
gäster som stod med egna bord och sålde. Trots dåligt väder var uppslutningen ganska
bra och vi gjorde en god förtjänst på eventet.
➢ Den 2 oktober började vi sälja 2022 års kalender som har funnits tillgänglig att köpa
från olika lokala butiker och veterinärer, från djurhemmet och via mejl. Försäljningen
har annonserats på Facebook och hemsidan samt genom annonser i Nya WermlandsTidningen och Värmlands Folkblad.
➢ Ordförande Jeanette Carlén och djurhemspersonal Pernilla Schullström var på
Djurskyddets föreningsdagar som anordnades i Nacka 9–10 oktober.
➢ Under hösten skickade vi förslag till Djurskyddet Sverige om att förbundet ska
registreras hos Svenska Spel, för att vi ska kunna sälja Bingolotter med mera.
➢ Den 21 november anordnades en volontärträff för helgpassare och jourhem.
➢ Vi hade vår traditionella julkalender på Facebook under december.
➢ Kvällen före julafton lade vi ut en julutmaning på Facebook, som drog in 45 540 kronor!
➢ Övriga insamlingar på Facebook under styrelseåret har varit på midsommar,
Hittekattens dag, Djurens/Kanelbullens dag, Alla Hjärtans Dag och semmeldagen samt
till veterinärvård för katterna Bamse och Lilla. Insamlingarna till veterinärvård drog i
båda fallen in tillräckligt för att täcka alla kostnader!
➢ Vi har flera gånger publicerat önskelistor på Facebook som resulterat donationer från
företag och privatpersoner av sådant som batterier, kontorsmaterial, kattbäddar, nya
brandsläckare, med mera.
➢ Vi har under styrelseåret haft ett flertal lotterier via föreningens sida på Facebook.
➢ Vi har regelbundet haft annonser i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad.
I annonserna har vi haft med katter som söker nytt hem, efterlyst fler jourhem,

annonserat om medlemskap, sponsorskap, försäljning av kalendrar och
Restaurangchansen, med mera.
➢ Föreningen har sålt kakor och godis från Kakservice, liksom Wermlandsboxen och
Restaurangchansen.
➢ Ordföranden deltog på Djurskyddet Sveriges digitala ordförandekonferens i januari.
➢ Styrelsen har på uppdrag av årsmötet 2021 skickat in två motioner till Djurskyddet
Sveriges förbundsstämma 2022.
11.

Media

Under 2021 har föreningens djurhem figurerat i lokala nyheterna på SVT två gånger,
inslagen lades också ut på SVT:s hemsida. SVT filmade på vårt djurhem i juli och intervjuade
djurhemspersonal Pernilla Schullström, i samband med ett reportage om ökat tryck på länets
djurskydd under pandemin. Bilder från djurhemmet visades även av SVT i november, när de
gjorde ett inslag om Länsstyrelsens ökade antal akuta omhändertaganden av djur.
I oktober intervjuade Nya Wermlands-Tidningen vår ordförande om ID-märkning och
registrering av katter, med anledning av det aktuella lagförslaget. I december skrev
Värmlands Folkblad en artikel som handlade om föreningens julkalender på Facebook.
12.

Bidrag och finansiering
➢ Djurskyddet Sverige beviljade bidrag till vår verksamhet på 96 748 kronor år 2021.
➢ Djurhemsförbundet beviljade bidrag till vår verksamhet på 13 050 kronor år 2021.
➢ Hill´s Pet Nutrition har fortsatt sponsra vårt djurhem med rabatter på kattmat.
➢ Best Friend har sponsrat oss med kattsand.
➢ Företaget Briandal har sponsrat oss med tummeldukarna Tumla Mjukt.
➢ Agria har fortsatt sponsra oss med billigare försäkringar för våra katter, gåvor som
katterna får med sig när de adopteras och ett årligt bidrag.
➢ Nya Wermlands-Tidningen har fortsatt sponsra oss med gratis annonsering i tidningen
NWT samt Värmlands Folkblad varannan lördag.
➢ Genom vårt samarbete med Ulvsby Smådjursklinik, Hammarö Smådjursklinik och
Solstadens Smådjursklinik har vi haft rabatt på vissa undersökningar och ingrepp.
➢ Pets har gett oss och de som adopterar från oss rabatt i deras butik.
➢ Karlstad Energi har fortsatt sponsra oss med sopkärl till vår kattsand och tömning av
dessa kärl.
➢ Eget Förråd har fortsatt sponsra oss med halva månadskostnaden för det förråd vi hyr.
➢ Både företag och privatpersoner har varit bursponsorer för burarna på djurhemmet.

➢ Våra kalendersponsorer har gjort det möjligt för oss att trycka upp och sälja vår
kalender.
➢ Flera lokala butiker och veterinärkliniker har hjälpt oss ideellt med försäljningen av
kalendrar och Restaurangchansen.
➢ Vi har fått gåvor, minnesgåvor och arv.
➢ NF Elservice skänkte LED-lampor och installation av dessa i taket inne på djurhemmet.
➢ Räddningstjänsten donerade en brandskyddsinspektion av djurhemmet.
➢ CG Kull AB, liksom Angelika Tazol, skänkte brandsläckare till djurhemmet.
➢ Många privatpersoner och även företag har skänkt kattmat, kattbäddar, kattleksaker,
kontorsmaterial och andra saker till djurhemmet. Vi är djupt tacksamma för
allmänhetens stöd till vår verksamhet!

Karlstad ……………………………………

Styrelsen för Djurskyddet Karlstad
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Ulrika Åberg, vice ordförande
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Emilija Katanic, kassör
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Mia Andersson, sekreterare
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Ulrika Gustafsson, ledamot

