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Vitsand 2022-02-28 

 

Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31. 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 

Ordförande: Emelie Sefton 
Kassör: Henrik Löfgren 
Ledamot: Victoria Mård 
Suppleant: Ann-Kristin Mauritzon 

Övriga förtroendeposter 
Revisorer – Anna Nilsson, Ingrid Johansson 
Revisorsersättare – vakant post 
Valberedning – Malin Nilsson, Manon Fransen 

Möten och kommunikation 
Under verksamhetsåret har det hållits fem styrelsemöten samt ett årsmöte för medlemmar. 
Kommunikationen med medlemmar har skett via post samt e-post. För att nå en bredare massa så 
kommunicerar vi främst via Facebook. Vi har även ökat tillgängligheten på vår telefon. 

Verksamheten 
Antalet medlemmar har ökat med ca 50 % och är numera 45 personer. Antalet följare på Facebook har ökat 
stort och uppgår numera till 3540 st.  
Det fyller på bra med nya jourhem och volontärer. 
Vi har tagit emot fler katter i ärenden som Länsstyrelsen varit inblandad i. Vi har även försökt informera 
brett om att det numera är krav på att förhindra att katter förökar sig okontrollerat. 
Målet att pressa kostnaderna med hjälp av samarbeten har delvis genomförts. Vissa veterinärer har 
prioriterats, men vi kan inte se några minskade kostnader. Däremot har vi numera samarbete med en 
kattsandsleverantör (Best Friend / Cattia) samt en foderleverantör (Hills). Inköp av nya fällor har vi fått 
bidrag till, men de är ännu inte införskaffade. 
 
Detta sammantaget gör att vi har kunnat bibehålla omfattningen på vår verksamhet på samma höga nivå 
som under 2020. 
 
Antal hanterade djur under året: 

Utadopterade: 44 st katter 

 1 st hund 

Privata omplaceringar: 7 st 

Katter som avlidit: 4 st 

Kvar i jourhem: 12 st (2021-12-31) 
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Viktiga händelser 
Ekonomin har stabiliserats bland annat tack vare två stora donationer från Petra Lundbergs stiftelse samt 
från Willy och Berit Heymans stiftelse. 
 
Vi har registrerats hos Facebook som ideell organisation vilket gör att vi kan ta emot gåvor via dem. 
 
Vi har fått en del publicitet i media, detta kanske är en delorsak till att förtroendet för organisationen verkar 
ha ökat bland folk i vårt område. 
 
För första gången på många år så arbetar föreningen numera efter stadgarna. 
 
 


