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Vitsand 2021-02-13 

Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 

Ordförande: Mattias Skagerud 
Kassör: Madeleine Nilsson 
Ledamot: Merete Skagerud 
Ledamot: Johanna Syversen 
Suppleant: Jimmy Nilsson 
 
Tillförordnad ordförande: Anne Mård 
Tillförordnad kassör: Henrik Löfgren 
Tillförordnad sekreterare: Margareta Andersson 
Tillförordnad vice ordförande: Victoria Mård 

 
Under året har Jimmy Nilsson, Madeleine Nilsson, Johanna Syversen, Mattias Skagerud och Merete Skagerud 
valt att lämna styrelsen. 2020-05-02 tillsattes en tillförordnad styrelse för att kunna driva föreningen vidare i 
väntan på årsmöte där en ny styrelse kan väljas. 

Övriga förtroendeposter 
Revisorer – vakanta poster 
Revisorsersättare – vakant post 
Valberedning – vakant post 

Möten 
Under verksamhetsåret har det hållits fem styrelsemöten. Årsmöte för medlemmar var planerat till slutet av 
mars men flyttades fram till 2021 på grund av problematiken med corona-viruset. 

Viktiga händelser 
Verksamhetsåret ändrades om så att det följer helår, detta för att lättare kunna redovisa information om 
verksamheten inför årsmöten samt för att ha bokföringen klar inom den tid som krävs i stadgarna. Detta 
underlättar även flertalet bidragsansökningar som ska vara inne i början av året och som kräver en 
redovisning av föregående års förehavanden. 
 
Under året har vi bytt namn från Djurskyddet Sunne till Djurskyddet Norra Värmland. Det här gjorde vi för 
att tydliggöra att vi täcker ett mycket större område; i dagsläget de fem nordligaste kommunerna i länet.  
Under året har fler engagerats i både styrelsearbete samt aktivt arbete med verksamheten. Även antalet 
volontärer och jourhem har blivit fler under året. Detta sammantaget gör att vi har kunnat utöka 
omfattningen på vår verksamhet vilket har möjliggjort att vi kunnat hjälpa fler djur jämfört med de senaste 
åren. Framförallt verkar vi ha fått ett större genomslag i Hagfors kommun. 
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Antal hanterade djur under året: 
 

Utadopterade: 44 st 

Privata omplaceringar: 7 st 

Katter som avlidit: 4 st 

Kvar i jourhem: 12 st (2020-12-30) 

 
Under året har mycket administrativt fått ett fokus för att på så sett se till att vi lever upp till myndigheternas 
och Djurskyddet Sveriges krav. Vi har därför ansökt om momsbefrielse hos Skatteverket samt ordnat upp 
korrekt organisationsnummer och namn hos dem och hos banken. Vi har fått en kopia på vårt tillstånd för 
verksamheten från Länsstyrelsen samt anpassat vårt arbete och vår dokumentation för att leva upp till deras 
krav. Vi har även anpassat vårt arbete till att följa riktlinjerna från Djurskyddet Sverige, exempelvis genom 
att följa stadgarna, deras grafiska profilering samt att börja använda avtal som baseras på deras mallar.   

 


