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Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges 
förbundsstämma 12-13 maj 2012,  
Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping 
 
Lördag 13.00 
 
§ 1 Förbundsstämmans öppnande  
 
Förbundsordförande Sven Stenson öppnade förbundsstämman och hälsade alla ombud, gäster 
och alla andra deltagare välkomna.  
 
§ 2 Fastställande av röstlängd  
 
Beslut: Röstlängden fastställdes till 44 röstberättigade ombud 
 
§ 3 Frågan om förbundsstämmans behöriga utlysande 

 
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, redogjorde för när kallelser till förbundsstämman skickades 
ut.  
 
Beslut: Förbundsstämman ansågs stadgeenligt kallad. 
 
§ 4 Val av ordförande för förbundsstämman 
 
Beslut: Roger Pettersson valdes till mötesordförande. 
 
§ 5 Val av sekreterare för förbundsstämman 
 
Beslut: Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, valdes till sekreterare för förbundsstämman 
 
Sven hälsade förbundsstämmans invigningstalare Mats Höggren, zoologisk chef på Kolmårdens 
djurpark välkommen. Mats berättade om Kolmårdens djurskyddsarbete med att rädda 
utrotningshotade arter. 
 
Sven tackade Mats med blommor. 
 
§ 6 a) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  
 
Beslut: Sandra Bohman, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre och Monica Jonasson, Djurskyddet 
Norra Halland valdes till protokollsjusterare samt rösträknare 
 
b) Val av valkommitté 
 
Terese Askerstedt, förbundsstyrelsen, föreslog att valkommittén även förbereder val av 
djurhemskommitté som sedan föreslås tas upp under § 17 på föredragningslistan. 
 
Beslut: Stämman beslutade att bifalla Terese Askerstedts förslag. 
Ewa-Britt Gerhardsson, Djurskyddet Ådalen, Jeanette Thelander, Djurskyddet Nordostskåne 
och Kim Lindbom-Carlsson, Djurskyddet Enköping Hitta Katten valdes till valkommitté för att 
förbereda val av valberedning samt djurhemskommitté. 



  

  
 
 
§ 7 Förbundsstyrelsen verksamhets- och ekonomiska berättelse 

 
Sven Stenson, förbundsordförande, föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.  
 
Lilian Brandt, deltagare, frågade varför förbundsstyrelsen valt att dela ut pris till ett 
halalslakteri. Johan Beck-Friis, förbundsstyrelse, svarade att det är viktigt att skilja på 
begreppen halalslakt och slakt utan bedövning. När djuren är bedövade och medvetslösa spelar 
det ingen roll för djuren om religiösa ritualer utförs. Detta sker dock nästan bara i Sverige varför 
det är viktigt att lyfta fram positiva exempel på att det går att förena religiösa krav med 
djurskyddskrav. 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, frågade om REDE och ville få tips om hur man når ut 
bättre. Roger Pettersson, mötesordförande, svarade att detta kommer att diskuteras under 
punkten verksamhetsplan. 
 
Göran Gustafsson frågade om Djurskyddets styrelse har uppvaktat skolministern om REDE. 
Sven Stenson, förbundsstyrelsen, svarade att man inte gjort någon sådan uppvaktning men att 
det är en bra idé. 
 
Kerstin Erlandsson, Djurskyddet Kristinehamn, sa att hon var kritisk till halalslakt oavsett 
bedövning eller inte. Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, svarade att det är samma sorts slakt 
och samma behandling för djuren. 
 
Beslut: Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, föredrog styrelsens ekonomiska berättelse.  
 
Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar, frågade vilka åtgärder förbundsstyrelsen vidtagit för att 
vända den negativa trenden. Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, berättade att man arbetat både 
med att minska kostnaderna och öka intäkterna. 
 
Henrik Hemberg, Djurskyddet Karlshamn, berättade att han känner igen den negativa trenden 
från sin egen lokalförening. Han frågade vad som var orsaken till att ekonomin tidigare var 
bättre. Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, svarade att verksamheten idag är mycket större. 
 
Eirik Isene, Djurskyddet Eskilstuna, ansåg att kostymen är för stor i förhållande till ekonomin 
och frågar om man tillsatt en ordentlig utredning för att se över kostnaderna.  
 
Gabrielle Rosendahl skickade med en fråga till föreningarna om vad man vill ha och vad man är 
beredd att betala för detta. 
 
Beslut: Stämman beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 
 
§ 8 Revisionsberättelse över den gångna perioden 
 
Christer Björck föredrog revisorernas berättelse.  
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 
 
 



  

  
 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
 
Christer Björck, revisor, föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
Eirik Isene, Djurskyddet Eskilstuna, föreslog att stämman ej ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade efter omröstning att med stor majoritet ge styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
Djurskyddet Eskilstuna lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet. 
 
Verksamhetsplan och budget diskuterades i grupper på sex olika stationer, marknadsföring och 
organisation, sällskapsdjur, lantbruksdjur, jakt & rovdjur, REDE och förbundets ekonomi. 
 
Förhandlingarna ajournerades för middag 
  
17.45 Förbundsstämman ajournerades för dagen 
 
Söndag 8.30 
 
Förhandlingarna återupptogs. 
 
Röstlängden fastställdes till 37 röstberättigade ombud 
 
§ 10 Behandling av motioner 
 
Motion nummer 1 angående antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 
 
Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar, föredrog motionen men meddelade att han instämmer i 
förbundsstyrens förslag till beslut på motionen. 
 
Sven Stenson, förbundsstyrelsen, föredrog styrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen 
 
Motion nummer 2 angående inrättande av en brottsofferdjur-fond 
 
Kim Lindbom Carlsson, Djurskyddet Enköping Hitta Katten, föredrog motionen. 
 
Anton Dahlén, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen. 
 
Röstlängden fastställdes till 40 röstberättigade ombud 
 
Motion nummer 3 angående hundarvspengar. 
 
Ingen motionär fanns närvarande. 
 
Gabrielle Rosendahl, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 



  

  
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag till beslut, att bifalla 
motionen med tillägget att betala ut max 150.000kr per år och max 1.000 per hund samt att 
föreningar som får bidrag från fonden marknadsför den tillsammans med förbundet för att få 
nya intäkter till omplacering av hundar. 
 
Motion nummer 4 angående nytt förslag till djurskyddslag 
 
Mats Lindahl föredrog motionen. 
 
Sven-Erik Alhem, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att bifalla 
motionen i enlighet med förbundsstyrelsens tolkning. 
 
Röstlängden fastställdes till 42 röstberättigade ombud 
 
Motion nummer 5 angående k-märkning av katter 
 
Kim Lindbom Carlsson, Djurskyddet Hitta Katten i Enköping, föredrog motionen. 
 
Christina Holmberg, Djurskyddet Strängnäs, frågade hur man hanterar om katten inte är ID-
märkt. 
 
Annelie Daging, Linköpings djurskyddsförening, påpekade att det kan vara bättre att sätta K-
märkningen i samma öra som ID-märkningen. 
 
Kim Lindbom Carlsson, Djurskyddet Hitta Katten i Enköping, svarade att det ofta är för trångt i 
örat där ID-märkningen sitter varför hon föreslår att man sätter K-märket i andra örat. Hon 
påpekade också att det ska bli lagkrav på ID-märkning. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att bifalla 
motionen. 
 
Motion nummer 6 angående stöd till förbättrad djurhållning. 
 
Sandra Bohman, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, föredrog motionen. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Motion nummer 7 angående information om djurtestad kosmetika. 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, föredrog motionen och sa att hon var nöjd med 
förbundsstyrelsens svar. 
 
Anton Dahlén, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, informerade om att Djurens Rätt har en app om djurtestad 
kosmetika. 
 



  

  
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsen att anse motionen 
besvarad. 
 
Motion nummer 8 angående djurpoliser. 
 
Ingen motionär fanns närvarande. 
 
Sven Stenson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut  
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att 
bifalla motionen. 
 
Motion nummer 9 angående borttagande av arvoden. 
 
Gabrielle Rosendahl, förbundsstyrelsen och även motionär föredrog motionen och meddelade 
att man går på förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar, instämde med förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att avslå 
motionen. 
 
Motion nummer 10 angående representation i förbundsstyrelsen. 
 
Gabrielle Rosendahl, förbundsstyrelsen tillika motionär, föredrog motionen och meddelade att 
man går på förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Sven Stenson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsen att avslå motionen.  
 
Motion nummer 11 angående länsstyrelsernas och polisens förstärkning i 
djurskyddsärenden. 
 
Fanny Mauritzson, Djurskyddet Helsingborg föredrog motionen. 
 
Sven Stenson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att anse 
motionen besvarad 
 
Motion nummer 12 angående pin. 
 
Susanne Müller, Djurskyddet Landskrona, föredrog motionen. 
 
Eva Norberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Lilian Brandt, deltagare, sa att hon tycker att knappen ”jag är djurskyddare” är mycket bra. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att 
förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en pin i samråd med föreningarna. 



  

  
 
 
Motion nummer 13 angående älgfarmer. 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtlands län, föredrog motionen och meddelade att man är nöjd 
med förbundsstyrelsens svar. 
 
Gabrielle Rosendahl, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att titta 
närmare på älgfarmer och eventuella djurskyddsproblem på dessa. 
 
Motion nummer 14 angående centralt kattregister. 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtlands län, föredrog motionen. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Göran Gustafsson, Djurskyddet Örebro, sa att han tycker att det ska finnas enbart ett 
kattregister. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att 
avslå motionen. 
 
Motion nummer 15 angående burhöns. 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtlands län, föredrog motionen. 
 
Terese Askerstedt, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att 
bifalla den första att-satsen samt att anse den andra att-satsen besvarad. 
 
Motion nummer 16 angående information på olika språk. 
 
Susanne Müller, Djurskyddet Landskrona, föredrog motionen och meddelade att man med 
hänsyn till det ekonomiska läget accepterar förbundsstyrelsens svar. 
 
Anton Dahlén, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Helena Söderlund, Djurskyddet Huskatten i Västerås, föreslog att förbundet försöker påverka 
myndigheterna till att ta fram information på flera språk. 
 
Lilian Brandt, deltagare, frågade om det redan finns material på Jordbruksverket. 
 
Göran Gustafsson, Djurskyddet Örebro, menade att man bör ta fram information på flera språk 
så snart ekonomin tillåter. 
 
Björn Dahlén, gäst från Jordbruksverket, svarade på Lilian Brandts fråga och meddelade att det 
inte finns någon sådan information. 
 
Sven-Erik Alhem, förbundsstyrelsen, informerade om att andra organisationer översätter 
material och att han tror att detta ger goodwill till organisationen. 



  

  
 
Gabrielle Rosendahl, förbundsstyrelsen, sa att hon blev förvånad över att Jordbruksverket 
saknar information på flera språk. 
 
Kerstin Erlandsson, Djurskyddet Kristinehamn, tyckte att material på andra språk måste finnas. 
 
Göran Gustafsson, Djurskyddet Örebro, sa att han delade Sven-Erik Alhems åsikt om att man 
bör söka medel för att få fram detta. 
 
Jeanette Thelander, Djurskyddet Nordostskåne, föreslog att förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
undersöka möjligheten att ta fram material på olika språk. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med Jeanette Thelanders förslag att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram material på olika språk och 
därifrån agera utifrån vad som är möjligt. 
 
Motion nummer 17 angående tillägg till logotype. 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtlands län, föredrog motionen 
 
Terese Askerstedt, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut 
 
Toni Whist, Djurskyddet Gotlands djurskyddsförening, talade om varför man ändrat sitt namn. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att 
avslå motionen. 
 
Motion nummer 18 angående titulatur kanslipersonal. 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtlands län, föredrog motionen 
 
Sven-Erik Alhem, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att 
avslå motionen. 
 
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan  
 
Under gruppdiskussionerna lämnades ett antal förslag till tillägg i verksamhetsplanen in. Dessa 
behandlades. 
 
Djurskyddet Eskilstuna föreslog att en kommission inrättas som har till uppgift att inom en tid 
av 3-4 månader utreda hur Djurskyddet Sverige skall kunna upprätta en balanserad 
resultatbudget (resultat =0). Utredningen skall ge förslag till: En ny verksamhetsplan, En ny 
resultatbudget som harmonierar med verksamhetsplanen, Rutiner som ger styrelsen en löpande 
uppföljning mot budget och en bra möjlighet att styra Djurskyddet Sveriges ekonomi. 
Kommissionen föreslås bestå av 3 styrelseledamöter och 4 ekonomiskt sinnade personer från 
djurskyddsföreningarna. 
 
Stämmoordföranden meddelade att detta skulle innebära att en extra stämma måste hållas för att 
ta beslut om detta. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att avslå förslaget. 
 



  

  
 
Christina Holmberg, Djurskyddet Strängnäs, föreslog att medlemmar ges enkel möjlighet att 
avböja att få hem papperstidningen och istället bara välja att läsa webbvarianten. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förslaget 
 
Kristina Gustafsson, Djurskyddet Kristinehamn, föreslog att en affisch tas fram som förklarar 
vad Djurskyddet arbetar med just nu. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att avslå förslaget. 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, föreslog att man ska gå in på universitetens 
lärarutbildning och berätta om REDE. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förslaget. 
 
Kerstin Erlandsson, Djurskyddet Kristinehamn, föreslog att en affisch ska tas fram med texten 
”Vilka ägg köper du? Från frigående höns eller burhöns?” 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förslaget 
 
Jeanette Thelander, Djurskyddet Nordostskåne, föreslog att ett ”presentkort” på REDE- eller 
Mini-REDE-aktivitet tas fram, som lokala föreningarna kan ge bort till tex. en skolklass i sin 
kommun. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förslaget. 
 
Gabrielle Rosendahl, förbundsstyrelsen, föreslog att Djurskyddet Sverige ska verka för ett 
totalförbud av all pälsdjursuppfödning. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att avslå förslaget. 
 
Kim Lindbom Carlsson, Djurskyddet Hitta Katten i Enköping, föreslog att Blocket kollas mera, 
tex. burar som utannonseras till hamster, jättesmå, de skriver ibland kan även användas till 
marsvin eller hamster. Nu får man inte ge bort katt eller hund på Blocket, men kanin och 
marsvin, råttor får bortskänkas. Detta skulle också förbjudas att annonsera, alltså inga gratis 
djur. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att avslå förslaget. 
 
Carl Dickfeldt, Linköpings djurskyddsförening, föreslog att ge styrelsen i uppdrag att hitta den 
kompetens som behövs för att handla med aktier, obligationer och övriga värdepapper för att få 
den bästa tänkbara avkastningen. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att avslå förslaget. 
 
Henrik Hemberg, Djurskyddet Karlshamn, föreslog att man fortsätter arbeta mot att 
medlemsavgifter betalas centralt istället för lokalt. 
 
Susanne Müller, Djurskyddet Landskrona, menade att detta skulle innebära att föreningarna inte 
kunde få extra gåvor och yrkade avslag. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att avslå förslaget. 
 



  

  
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, föreslog att en grupp på fyra personer tillsätts för att 
komma med förslag på besparingar och nya intäkter. Förslagen ska framläggas 
förbundsstyrelsen senast 1 december. 
 
Sven Stenson, förbundsstyrelsen, tillstyrkte förslaget och uppmanade ombuden att skicka in 
förslag på personer till kansliet. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förslaget. 
 
§ 12 Behandling av årsavgift till riksförbundet 
 
Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift, dvs. 100kr 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förslaget. 
 
§ 13 Behandling av budget  
 
Kerstin Erlandsson, Djurskyddet Kristinehamn, föreslog att standardbidragen från Djurskyddet 
Sverige till föreningarna stoppas under 2 år för att spara 2,6 miljoner. 
 
Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar, meddelade att hans förening stödjer förslaget. 
 
Göran Gustafsson, Djurskyddet Örebro, menade att frågan bör beredas och beslutas av 
förbundsstyrelsen. 
 
Jeanette Thelander, Djurskyddet Nordostskåne, menade att detta är en så stor fråga att den måste 
diskuteras hemma i föreningarna innan man kan gå till beslut. 
 
Susanne Müller, Djurskyddet Landskrona, uppmanade dom föreningarna som har råd att inte 
söka bidrag. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att avslå förslaget. 
 
§ 14 Val av förbundsordförande  
 
Mats Lindahl från valberedningen föreslog omval av Sven Stenson till ordförande för 2 år. 
 
Beslut: Förbundsstämman valde enhälligt Sven Stenson till ordförande med acklamation 
 
§ 15 Val av ledamöter i styrelsen  
 
Valberedningen föreslog omval av Sven-Erik Alhem, Terese Askerstedt, Johan Beck-Friis, 
Anton Dahlén och Katarina Lingehag-Ekholm samt nyval av Anneli Daging, Mats Lindahl och 
Linda Maria Vonstad.  
 
Christina Holmberg, Djurskyddet Strängnäs, föreslog Björn Dahlén. 
 
Beslut: Sluten omröstning genomfördes och Sven-Erik Alhem, Terese Askerstedt, Johan Beck-
Friis, Anneli Daging, Anton Dahlén, Katarina Lingehag-Ekholm, Mats Lindahl och Linda Maria 
Vonstad valdes till ordinarie förbundsstyrelseledamöter på 2 år 
 



  

  
 
Björn Dahlén, som i dagarna lämnar sin tjänst som chef för avdelningen för djurskydd på 
Jordbruksverket, tackade för inbjudan till förbundsstämman och berättade om Jordbruksverkets 
arbete, bland annat med nya föreskrifter om minkuppfödning. 
 
Roger Pettersson, WSPA, berättade om organisationens arbete och en kampanj för bättre villkor 
för mjölkkor. 
 
§ 16 Val av ersättare i styrelsen  
 
Valberedningen föreslog Gabriella Zsido, Göran Gustafsson och Ove Sandström. 
 
Christina Holmberg, Djurskyddet Strängnäs, förslog Björn Dahlén. 
 
Beslut: Sluten omröstning genomfördes och Owe Sandström, Gabriella Zsido och Björn Dahlén 
valdes till ersättare i förbundsstyrelseledamöter på 2 år i nämnd ordning. 
 
§ 17 Eventuella fyllnadsval  
 
Valkommittén föreslog val av en djurhemskommitté: Carl Dickfeldt, Linköpings 
djurskyddsförening, Kim Lindbom Carlsson, Djurskyddet Hitta Katten i Enköping, Monica 
Jonasson, Djurskyddet Norra Halland, Helene Rydstedt, Djurskyddet Kattvärnet i Haninge och 
Yvonne Blomgren, Djurskyddet Västerås Huskatten. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Djurhemskommitté på 2 år i enlighet med 
valkommitténs förslag. 
 
§ 18 Val av två revisorer, varav en auktoriserad  
 
Valberedningen föreslog omval av Christer Björk och Gerd Lindström på 2år.  
 
Beslut: Förbundsstämman valde Christer Björk och Gerd Lindström med acklamation. 
 
§ 17 Val av revisorssuppleanter  
 
Valberedningen föreslog omval av Lars-Erik Bielkemyr och Claes Agetun på 2 år. 
 
Beslut: Förbundsstämman valde Lars-Erik Bjelkemyr och Claes Agetun på med acklamation. 
 
§ 18 Val av valberedning samt sammankallande  
 
Jeanette Thelander, valkommittén, föreslog till sammankallande Eva Norberg, Djurskyddet 
Sundsvall samt Gabrielle Rosendahl, Djurskyddet Västerbotten och Marie Persson, Djurskyddet 
Köping. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja valberedning för 2 år i enlighet med 
valkommitténs förslag. 
 
§ 19 Val av ersättare i valberedningen  
 
Beslut: Förbundsstämman valde Jeanette Thelander, Djurskyddet Nordostskåne till ersättare på 
2 år 
 
 



  

  
 
§ 22 Beslut om arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsen 
 
Mats Lindahl från valberedningen föreslog för ordföranden två prisbasbelopp, för vice 
ordförande ett prisbasbelopp och för ledamöter ett sammanträdesarvode a 1500 kr, som dock 
påpekades att det var frivilligt. 
 
Valberedningen föreslog även att faktiska utlägg för resor och andra kostnader direkt knutna till 
styrelsearbetet ersätts mot kvitto samt att resa med egen bil ersätts med det skattefria beloppet. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade enligt valberedningens förslag 
 
§ 23 Förbundsstämmans avslutande  
 
Roger Pettersson överlämnade klubban till omvalde förbundsordföranden Sven Stensson. Sven 
tackade mötesordföranden, mötessekreteraren och Gabrielle Rosendahl och Eva Norberg som 
lämnar styrelsen. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Åsa Hagelstedt 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sandra Bohman  Monica Jonasson 
 


