
 
 
STYRELSENS FÖRSLAG TILL DJURSKYDDET KARLSTADS ÅRSMÖTE 2023 
 

Förslag 1: Ändring i stadgarna §4 Mom. 6 

För medlemmarnas möjlighet att skicka motioner till årsmötet gäller idag följande enligt 

Djurskyddet Karlstads stadgar §4 Mom. 6: ”Varje medlem i föreningen kan skicka motioner 

till årsmötet. Styrelsen ska ha fått motionerna senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen 

ska yttra sig över varje motion.”   

I Djurskyddet Sveriges normalstadgar för lokalföreningar står det sedan länge att motioner 

ska ha inkommit senast två veckor innan årsmötet. Djurskyddet Karlstad har tidigare beviljats 

dispens för att ha en annan bestämmelse i sina stadgar. Genom beslut på Djurskyddet 

Sveriges förbundsstämma 2022 infördes flera ändringar i normalstadgan för lokalföreningar, 

bland annat en helt ny bestämmelse (§4 Mom. 8) om att medlemmar måste ha haft ett aktivt 

medlemskap i minst två veckor innan årsmötet för att vara röstberättigade på årsmötet. De 

beslutade ändringarna började automatiskt gälla för lokalföreningarna genom 

förbundsstämmans beslut. 

I och med den nya bestämmelsen innehåller Djurskyddet Karlstads stadgar nu två olika 

hålltider för medlemmar inför årsmötet, vilket blir förvirrande och rörigt. Särskilt som man 

måste ha ett aktivt medlemskap för att kunna skicka in motioner, vilket innebär att motionärer 

enligt dagens bestämmelser, till skillnad från övriga deltagare på årsmötet, måste ha ett 

aktivt medlemskap senast tre veckor innan årsmötet. För att de två bestämmelserna ska 

bättre överensstämma med varandra föreslås en ändring i stadgarna. 

 

Vi föreslår därför: 

Att årsmötet beslutar om en ändring i Djurskyddet Karlstads stadgar §4 Föreningsårsmöte 

Mom. 6, till: ”Varje medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha 

fått motionerna senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.”  

 

Styrelsen för Djurskyddet Karlstad 
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Förslag 2: Ändring i policy för kontanthantering och utgifter 

Punkt 8 i den policy för kontanthantering och utgifter inom Djurskyddet Karlstads verksamhet 

som antogs av årsmötet 2022 lyder: ”Fakturor och kvitton för inköp till föreningen skall 

attesteras av både arbetsledaren på djurhemmet och utsedd firmatecknare. I den mån det är 

möjligt ska förbrukningsvaror erhållas från gåvogivare och sponsorer.” Det innebär att 

fakturor och kvitton inte kan attesteras när arbetsledaren på djurhemmet har semester eller 

är sjuk, och därmed kan fakturor inte betalas i tid när arbetsledaren är frånvarande. 

Punkt 10 i samma policy lyder: ”Inga inköp får göras för föreningens räkning, utan att vara 

godkända i förväg. De enda som får godkänna inköp är arbetsledaren på djurhemmet, 

föreningens ordförande eller styrelsen via klubbat styrelsebeslut.” Det innebär att 

ordföranden måste kontaktas för beslut om varje inköp som behöver göras till djurhemmet 

när arbetsledaren har semester eller är sjuk, vilket ger en mycket ineffektiv och tidskrävande 

arbetsordning när arbetsledaren är frånvarande. Det vill säga, när det är låg bemanning och 

redan av den anledningen svårare för kvarvarande personal att hinna med alla nödvändiga 

arbetsuppgifter. 

För att fakturor alltid ska kunna betalas i tid och för att effektivisera arbetsordningen på 

djurhemmet föreslås en ändring i policyn, så att all djurhemspersonal som utsetts för det av 

styrelsen eller arbetsledaren på djurhemmet kan attestera fakturor och kvitton samt fatta 

beslut om inköp. 

 

Vi föreslår därför: 

Att årsmötet beslutar om en ändring i Policy för kontanthantering och utgifter inom 

Djurskyddet Karlstads verksamhet punkt 8, till: ”Fakturor och kvitton för inköp till föreningen 

skall attesteras av både utsedd firmatecknare och den personal som utsetts för det av 

styrelsen eller av arbetsledaren på djurhemmet. I den mån det är möjligt ska 

förbrukningsvaror erhållas från gåvogivare och sponsorer.” och i punkt 10, till: ”Inga inköp får 

göras för föreningens räkning, utan att vara godkända i förväg. De enda som får godkänna 

inköp är föreningens ordförande, styrelsen genom klubbat styrelsebeslut eller den personal 

som utsetts för det av styrelsen eller av arbetsledaren på djurhemmet.” 

 

Styrelsen för Djurskyddet Karlstad 
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Förslag 3: Lösgörande av kapital ur placeringar i fonder 

På extrainsatt årsmöte 2020 fattades beslut om att investera en del av Djurskyddet Karlstads 

kapital i fonder, för att försöka få pengarna att växa. Beslutet fattades bland annat mot 

bakgrund av att Djurskyddet Karlstad gjort ett positivt resultat några år i rad, på grund av 

höga summor i inkomna arv. År 2017 fick föreningen ärva 3 397 000 kronor, år 2018 ärvde 

den 1 317 000 kronor och 2019 ärvde den 981 000 kronor.  

Sedan 2019 har vi dock inte fått in några större belopp i arv och vi har gjort förlustresultat tre 

år i rad. År 2020 fick föreningen ärva 163 000 kronor och gjorde ett resultat på -390 000 

kronor. År 2021 ärvde den 50 000 kronor och gjorde ett resultat på -586 389 kronor. År 2022 

ärvde den 6 968 kronor och gjorde ett resultat på -508 668 kronor. Det väntas inga stora arv 

heller under år 2023, samtidigt som den pågående inflationen leder till ökade kostnader för 

verksamheten. Det fria kapital som föreningen har kommer inte att räcka året ut. För att ha 

råd att betala leverantörer och betala ut löner måste pengar lösgöras, från de medel som 

avsatts till förvärv av nytt djurhem och/eller genom försäljning av föreningens fondinnehav. 

Det placerade kapitalet har vuxit sedan fonderna inhandlades. Den 31 december 2022 var 

innehavet värt drygt 300 000 kronor mer än anskaffningsvärdet. Se bilaga ”Djurskyddet 

Karlstads egna placeringar i fonder”.  

För att trygga föreningens fortsatta verksamhet föreslås att en del av fondinnehavet säljs. 

Vilka fonder, eller andelar av fonder, som ska säljas bör beslutas i samråd med rådgivare på 

bank.  

Vi föreslår därför: 

Att årsmötet beslutar att ge kommande styrelse befogenhet att sälja en del av Djurskyddet 

Karlstads fondinnehav, till ett värde av upp till 700 000 kronor eller annat av årsmötet 

beslutat belopp.  

 

Styrelsen för Djurskyddet Karlstad 



Djurskyddet Karlstads egna placeringar i fonder 

 

Fondnamn Anskaffningsvärde Värde den 31/12 2022 Historisk utveckling 

Swedbank Robur KPA Etisk 
Blandfond 

84 276,50 kr 196 052,57 kr 132,63 % 

Nordea Stratega 50 70 154,41 kr 93 123,84 kr 32,74 % 

Nordea Obligationsfond Icke-
utdelande 

172 056,17 kr 182 412,04 kr 6,02 % 

Nordea Stabil 259 571,10 kr 398 204,69 kr 53,41 % 

Nordea Stratega Ränta 44 649,34 kr 53 598,92 kr 20,04 % 

Swedbank Robur Kapitalinvest 2 887,92 kr 12 126,34 kr 319,9 % 

Swedbank Robur 
Allemansfond Komplett 

3 461,71 kr 22 310,15 kr 544,48 % 

Swedbank Robur Räntefond 
Kort Plus 

9 883,54 kr 11 493,95 kr 16,29 % 

Swedbank Robur Räntefond 
Kort Plus (Swedbank Robur 
Räntefond Flexibel t.o.m. 28/4 
2022) 

3 651,22 kr 8 599,94 kr 135,54% 

TOTALT: 650 592 kronor 977 922 kronor +327 330 kronor 
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Förslag 4: Lösgörande av kapital avsatt för förvärv av nytt djurhem 

Djurskyddet Karlstad har vid tidigare årsmöten tagit beslut om att reservera kapital för 

inköp/byggnation av nytt djurhem. Totalt reserverades 5 385 760 kronor för det ändamålet, 

varav 39 019 kronor använts till att ta fram ritningar. Mot bakgrund av att föreningen på 

senare tid gått med förlust, beslutade årsmötet 2021 att lösgöra 500 000 kronor av de 

reserverade pengarna för att de vid behov skulle kunna användas i verksamheten. Denna 

summa förbrukades under år 2022. 

För nuvarande har föreningen 4 846 741 kronor reserverade för förvärv av nytt djurhem. 

Samtidigt är verksamhetens kostnader år efter år högre än intäkterna, utsikterna för 2023 ser 

inte bättre ut än föregående år och det fria kapital som föreningen har kommer inte att räcka 

året ut. För att ha råd att betala leverantörer och betala ut löner måste pengar lösgöras, 

annars riskerar djurhemsverksamheten att måsta avvecklas.  

För att trygga föreningens fortsatta verksamhet föreslås att en del av det reserverade 

beloppet lösgörs, för att vid behov kunna användas.  

Vi föreslår därför: 

Att årsmötet beslutar att lösgöra 500 000 kronor, eller annat av årsmötet valt belopp, av de 

medel som avsatts för förvärv av nytt djurhem.  

 

Styrelsen för Djurskyddet Karlstad 


