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Verksamhetsberättelse 
för Djurskyddet Kronoberg år 2022 

Allmänt 
Djurskyddet Kronoberg med organisationsnummer 829500-4934 är en ideell förening med 
länsomfattande verksamhet som bildades redan år 1889 med dåvarande namn Wexiö 
Djurskyddsförening. 
Föreningen ingår i Djurskyddet Sverige som är en riksomfattande organisation till vilket 42 olika 
lokalföreningar är anslutna. Föreningen driver inget djurhem i egen regi utan arbetar i huvudsak med 
förebyggande djurskydd. Föreningens ekonomiskt tyngsta verksamhet är Djurskyddet Kronobergs 
djurskyddsstipendium till Tycho Carlssons minne. Genom åren har många forskningsprojekt inom 
djurskyddsområdet fått hjälp med finansieringen genom stipendier. Även annan 
djurskyddsfrämjande verksamhet som till exempel utbildningar eller djurhem har fått bidrag. 
Även föreläsningskvällar och informationskampanjer inom djurskyddsområdet anordnas av 
föreningen. 
Början av år 2022 präglades fortfarande av pandemin med låg aktivitet. Vi inledde året med 193 
medlemmar, vid årets slut hade vi 246. 

Styrelse 
Styrelsens sammansättning har under året varit: 
Björn Dahlén, ordförande 
Björn-Fredrik Tollin, vice ordförande  
Josefine Rosenqvist, ekonomiansvarig 
Helena Dahlén, ledamot 
Lennart Johansson, ledamot 
Shanaz Sandberg, ledamot 
Heléne Stråth, ledamot 
Annica Uleskog, ledamot 
Berne Persson har varit adjungerad till styrelsen och haft uppdraget som sekreterare 
Årsmötet 
Årsmötet hölls i Equmeniakyrkans lokaler på Bergövägen i Växjö den 15 mars 2022 med Benny 
Johansson som ordförande. Yngve Linnér, föreningens sekreterare sedan elva år, hade tackat nej till 
omval. Tyvärr var Yngve förhindrad att delta i mötet men Yngve avtackades vid ett styrelsemöte 
senare under året. Efter årsmötesförhandlingarna hölls en utdelning av sex stipendier. Stipendiaterna 
berättade om vad den tilldelade summan skulle användas till, och som avslutning hade vi en stunds 
samvaro med fika. Någon valberedning kunde inte väljas vid årsmötet varför styrelsen får ta på sig 
den rollen. 
Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft åtta protokollförda möten och har däremellan hållit kontakt via e-post. 
Stipendier 

2022 års stipendiater var 
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• Se sambandet fick 15 000 kronor för tryck och distribution av den rapport i bokform som 
utarbetades med stöd av 2021 års djurskyddsstipendium. 

• Johanna Johansson och Petra Boelhouwers, SLU. Projektet angående Välfärd hos och 
träningsmetoder för hästar som används inom hästunderstödda insatser (HUI) beviljades ett 
stipendium på 40 000 kronor. 

• Föreningen Tender Loving Caring, Växjö, fick 12 500 kronor för drift av sitt djurhem. 

• Louise Hedlund beviljades ett stipendium på 50 000 kronor för att göra en lärobok för 
gymnasieskolan i djurhållning och djurskydd. 

• Elin Hirsch med flera beviljades ett stipendium på 75 000 kronor. Projektet Strukturerad 
socialisering av kattungar – för tryggare katter och förbättrad katt-människarelation hade som 
mål att ta fram ett strukturerat socialiseringsprotokoll för att säkerställa att katter får den start 
i livet som ger ett minimum av beteendeproblem. 

• Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond fick 25 000 kronor för projektet Hjälp till sjuka och 
skadade hemlösa katter som hittas av enskilda privatpersoner. 

Övriga aktiviteter under året som har gått 
Djurskyddet Sverige anordnade djurskyddskonferens den 6 maj med tema hund. Många olika ämnen 
avhandlades, bland annat konsekvenserna av hundsmuggling och extremavel – exempelvis 
trubbnosiga hundar med andningssvårigheter. 7-8 maj hölls förbundsstämma med Djurskyddet 
Sverige. Djurskyddet Kronoberg var representerat på både konferensen och stämman. 
Den 16 maj gästades vi av Jessica Mann som höll ett föredrag om Blygerhundar. Det blev äntligen av 
efter att under mer än ett års tid ha skjutits upp flera gånger på grund av pandemin. 
Pia Hammargren har skrivit en barnbok Lekplatsen – det ska funka för alla. Boken handlar om hur en 
tillgänglighetsanpassad hundlekplats blir till från medborgarförslag till färdig lekplats. Djurskyddet 
Kronoberg har bidragit ekonomiskt till bokprojektet. Berättelsen återger på ett lättförståeligt sätt hur 
Hundlekplatsen Trummen i Växjö kom till bland annat genom ett stort ekonomiskt bidrag från oss. 
Djurskyddet Kronoberg och Funkibator nominerades till utmärkelsen Årets initiativ för arbetet med 
Hundlekplatsen Trummen. Årets initiativ utses av Forum, Idéburna organisationer med social 
inriktning.  
Den 12 september höll Beteendeveterinären Anya Thörnqvist föreläsningen Varför gör katten så? Vi 
fick förklaring på varför vissa beteenden uppkommer och hur en del problembeteenden kan 
förebyggas eller avhjälpas. 
Den 22 oktober genomfördes en medlemsresa till Universeum i Göteborg. Deras veterinär Bo Runsten 
berättade om djuren när han visade oss runt på anläggningen. 
Den 7 november återkom professor Per Jensen. Den här gången talade han om Världens vanligaste fågel 
– En kärleksförklaring till höns. Vi fick veta mycket om hur höns tänker och beter sig och om deras 
behov. 
Den 23 november var vi inbjudna av STF Värend och höll föredrag om djurskydd. 
I december utlyste vi Djurskyddet Kronobergs djurskyddsstipendium 2023 till Tycho Carlssons 
minne. Ansökningstiden gick ut den 15 januari 2023. Stipendieutdelning sker vid årsmötet den 28 
mars 2023.  
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Ekonomi 
Föreningen har god ekonomi, bland annat genom en årlig avkastning från Tycho Carlssons 
donationsfond som utgör stommen i Djurskyddet Kronobergs djurskyddsstipendium till Tycho 
Carlssons minne. År 2022 tilldelades föreningen 225 000 kronor. För detaljer angående ekonomin 
hänvisas till årsredovisningen. 
Djurskyddet Kronoberg förvaltar även Emelie Törnqvists i Växjö djurskyddsstiftelse, 
organisationsnummer 829502-7133. På grund av stiftelsens statuter och det allmänna ränteläget kan 
för närvarande stiftelsens medel inte utnyttjas alls. 

Medlemskontakter 
Styrelsen har under året skickat ut fyra nyhetsbrev till medlemmarna. Försändelser till medlemmarna 
distribueras med hjälp av Djurskyddet Sveriges kansli i Stockholm. 
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