
 
 
 
Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges  
förbundsstämma 22-23 maj 2010,  
Quality Hotel Park, Södertälje 
 
 
 
Lördag 13.00 
 
§ 1 Förbundsstämmans öppnande  
 
Förbundsordförande Sven Stenson öppnade förbundsstämman och hälsade alla ombud, gäster och 
alla andra deltagare välkomna.  
 
Han hälsade förbundsstämmans invigningstalare Anna-Lena Brundin välkommen. Anna-Lena är 
ambassadör för Södertälje katthem och berättade om sitt engagemang för katter. 
 
Sven tackade Anna-Lena med blommor. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd  
 
Beslut: Röstlängden fastställdes till 54 röstberättigade ombud. 
 
§ 3 Frågan om förbundsstämmans behöriga utlysande 
 
Sven Stenson, förbundsordförande, redogjorde för när kallelser till förbundsstämman skickades ut.  
 
Beslut: Förbundsstämman ansågs stadgeenligt kallad. 
 
§ 4 Val av ordförande för förbundsstämman 
 
Beslut: Christer Wik valdes till mötesordförande. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att sätta nomineringsstopp för val till förbundsstyrelsen till 
17.30. 
 
§ 5 Val av sekreterare för förbundsstämman 
 
Beslut: Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, valdes till sekreterare för förbundsstämman. 
 
 
 



 
§ 6 a) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  
 
Beslut: Christer Luthman, Djurskyddet Eskilstuna och Marie Gunnarsson, Djurskyddet Köping-
Kattvännerna valdes till protokollsjusterare samt rösträknare. 
 
b) Val av valkommitté 
 
Beslut: Christer Luthman, Djurskyddet Eskilstuna, Marie Gunnarsson, Djurskyddet Köping-
Kattvännerna och Toni Wisth, Djurskyddet Gotland, valdes till valkommitté för att förbereda val av 
valberedning. 
 
§ 7 Förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
 
Sven Stenson, förbundsordförande, föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.  
 
Gudrun Jander, medlem från Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, sa att hon tyckte att frågan om mer 
resurser till länsstyrelserna är viktig att lyfta i valet. 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn frågade om det kommer att komma mer information om 
REDE och Åsa Hagelstedt meddelade att en sådan informationspunkt kommer på söndag fm. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, föredrog styrelsens ekonomiska berättelse.  
 
Agneta Holmqvist, Djurskyddet Westra Wermland, frågade vad som ingår i posten kontorsmaterial. 
 
Yvonne Strömberg, Djurvännernas förening i Stockholm, frågade hur det påverkar att man gjort en 
realisationsvinst under 2009. 
 
Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar, frågade hur stort bidrag som går till Djurhemsföreningen. 
 
Christina Lind, valberedningen, meddelade att Djurhemsföreningen även får bidrag av Djurens 
Vänner. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, svarade på frågorna med hjälp av Bruno Maras, kansliet. 
 
Bruno Maras, förbundskansliet informerade också om att förbundet kommer att ansöka om 
medlemskap i Postkodslotteriet. 
 
Beslut: Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse lades till handlingarna. 
 
§ 8 Revisionsberättelse över den gångna perioden 
 
Revisor Christer Björk, Ernst & Young, föredrog revisorernas berättelse.  
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
Gäst: Roger Pettersson, verksamhetschef för Djurens Rätt, förde fram en hälsning från WSPA. 



 
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan  
 
Gunnela Ståhle, förbundsstyrelsen, föreslog att förbundsstämman ska göra ett uttalande om risken 
för om harmonisering av EU:s djurskyddslagar. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att anta ett uttalande om frågan samt ge Gunnela Ståhle i 
uppdrag att skriva ett förslag till uttalande. 
 
Verksamhetsplan för 2008-2011 antogs på förbundsstämman 2008 varför ingen nytt beslut krävs. 
Styrelsen har antagit en detaljerad verksamhetsplan för 2010 som vice förbundsordförande Gunnela 
Ståhle informerade om. 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, frågade vilken fråga Gunnela ansåg var viktigast att driva 
just nu. Gunnela svarade frågan om harmonisering inom EU. 
 
§ 11 Behandling av budget  
 
Förbundskassör Johan Beck-Friis föredrog förbundsstyrelsens förslag till budget.  
 
Violet Wenngren, Djurskyddet DOSO, frågade vad GodHandling är. 
 
Christina Holmberg, Djurskyddet Strängnäs, frågade om posten övriga främmande tjänster. 
 
Yvonne Strömberg, Djurvännernas förening i Stockholm, frågade om varför man räknade med så 
stor ökning av medlemsavgifterna. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, svarade på frågorna med hjälp av Bruno Maras, 
förbundskansliet. 
 
Gudrun Jander, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, frågade om det fanns pengar i budget avsatta för nya 
loggan och Johan svarade att denna kostnad togs förra året. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att anta förslaget till budget för 2010. 
 
§ 20 Behandling av motioner och förslag  
 
a) Förbundsstyrelsens förslag nummer 1-5 
 
Förslag nummer 1 angående valberedningen 
 
Håkan Bredin från förbundsstyrelsen föredrog förslaget. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag: att valet av valberedning 
förbereds av en valkommitté bestående av 3 personer och att detta val förs in i dagordningen för 
stämman samt att förslaget till riktlinjer för valberedningen antas, se bilaga 1. 
 
Förslag nummer 2 angående stämma vartannat år 
 
Håkan Bredin från förbundsstyrelsen föredrog förslaget. 
 
Susanne Müller, Djurskyddet Landskrona, frågade om man minskar kostnaden med detta förslag. 



 
Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar, talade för förslaget. 
 
Yvonne Strömberg, Djurvännernas förening i Stockholm, tillstyrkte förslaget men frågade om 
förbundsstyrelsen vid första tillfället väljs på 2 år eller om man gör en övergångslösning. 
 
Johan Beck-Friis svarade på frågan om kostnad genom att påpeka att vi med dagens system har två 
konferenser per år, vilket vartannat år skulle minskas med en konferens och således en lägre 
kostnad. 
 
Lena Lillnor, Djurvännernas förening i Stockholm, frågade om förslaget med ordförandekonferens 
och mellanårskonferens. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag: att stadgarna ändras i § 5 
till följande lydelse: Förbundsstämman hålls vartannat år senast den sista maj på plats som beslutats 
av förbundsstyrelsen, att stadgarna § 12 ändras så att förbundsstyrelseledamöterna och ersättarna 
väljs på 2 år samt att förbundsstyrelsen får i uppdrag att arrangera ordförandekonferens på våren 
inför stämman och det år det inte är stämma anordna en mellanårskonferens.  
Beslutet var enhälligt vilket innebär att stadgeändringen träder ikraft omedelbart. 
 
Förslag nummer 3 angående normalstadga för föreningarna 
 
Håkan Bredin från förbundsstyrelsen föredrog förslaget. 
 
Agneta Holmqvist, Djurskyddet Westra Wermland, frågade om de obligatoriska punkterna skulle 
gälla även nya föreningar eller om dessa behöver anta dom nya stadgarna i sin helhet. 
 
Håkan Bredin svarade att samma regler ska gälla för alla föreningar. 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtland, frågade om föreningar får lägga till egna uppgifter under § 2 
efter dom obligatoriska och Håkan Bredin svarade ja. 
 
Yvonne Strömberg, Djurvännernas förening i Stockholm, yrkade att ordet ”Djurskyddet” stryks i § 
1 efter orden ”Denna förening”. 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, frågade om det är innehållet eller ordalydelserna i de 
obligatoriska bestämmelserna som gäller.  
 
Lars Åhman, Djurskyddet Ådalen, frågade om föreningen ska besluta om medlemsavgift med tanke 
på det kommande förslaget och Åsa Hagelstedt från kansliet förklarade att detta beslut tas senare 
och möjligen kan innebära en ändring av detta senare. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade med röstsiffrorna 24-28 att anta Yvonne Strömbergs 
ändringsförslag. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att med ovan gjorda ändring anta förbundsstyrelsens förslag 
till ny normalstadga för föreningarna, se bilaga 2.  
Beslutet var enhälligt vilket innebär att stadgeändringen träder ikraft omedelbart. 
 
 
 
 



 
Förslag nummer 4 angående gemensam medlemshantering 
 
Håkan Bredin, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget. 
 
Yvonne Strömberg, Djurvännernas förening i Stockholm, frågade om första att-satsen innebär att 
man säger ja till gemensam medlemshantering. 
 
Susanne Müller, Djurskyddet Landskrona, yrkade att stämman skulle besluta att behålla 
medlemshanteringen på lokal nivå men att föreningen själv arbetar med det nya medlemsregistret 
för att avlasta kansliet.  
 
Agnetha Holmqvist, Djurskyddet Westra Wermland, frågade om hantering av fakturering . 
 
Lars Åhman, Djurskyddet Ådalen, frågade om kansliet ska ta över jobbet att påminna medlemmar 
som inte betalat. 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtland, menade att 300kr är en för hög avgift. 
 
Helena Pettersson, Djurskyddet Västerås Huskatten, uttryckte sitt stöd för förslaget. 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, frågade om medlemmarna vill betala när avsändaren är 
Stockholm. 
 
Christina Holmberg, Djurskyddet Strängnäs frågade om det inte innebär mer arbete för kansliet med 
kuvertering. 
 
Anton Dahlén, Djurskyddet Kronoberg, svarade på Barbro Palms fråga och uppmanade 
föreningarna att skicka ett brev till sina medlemmar. 
 
Susanne Müller, Djurskyddet Landskrona sa att detta skulle innebära ytterligare krångel för 
kansliet. 
 
Michael Jander, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, frågade om man kunde skriva lokalföreningens 
namn på inbetalningskortet. 
 
Karen Svensson, Djurskyddet Kullabygden, uttryckte en oro för att inte kunna få in pengar till sin 
lokalförening. 
 
Monica Opander, Djurskyddet Kristinehamn, oroade sej för att engagemanget skulle minska.  
 
Anders Johansson, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, sa att detta är en fråga som kan lösas tekniskt. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med Susanne Müllers förslag; att behålla 
medlemshanteringen på lokal nivå men att föreningen själv arbetar med det nya medlemsregistret 
för att avlasta kansliet. 
 
Nomineringarna till förbundsstyrelsen avslutades. Förutom valberedningens förslag nominerades 
Gabrielle Rosendahl, Djurskyddet Västerbotten. Kandidaterna presenterades. 
 
17.45 Förbundsstämman ajournerades för dagen 
 



 
Söndag 8.30 
 
Förhandlingarna återupptogs. 
 
Röstlängden fastställdes till 52 röstberättigade ombud. 
 
Frågan om uttalande 
 
Gunnela Ståhle, förbundsstyrelsen, redogjorde för förslaget till uttalande. 
 
Anita Keinonen, Djurskyddet Gotland, vill att man ändrar ordet stämma till förbundsstämma. 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, vill att man driver frågan gentemot djurskyddslagens 
utredare Eva Eriksson. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att anta förslaget till uttalande, se bilaga 3. 
 
Förslag nummer 5 om nya stadgar 
 
Håkan Bredin från förbundsstyrelsen föredrog förslaget. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, frågade hur man löser frågan med de förbundsstyrelsemöter 
som valdes på förra stämman och vars mandatperiod går ut 2011. 
 
Christina Lind, valberedningen, föreslog att mandatperioden för valda förbundsstyrelseledamöter 
förlängs till 2012. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att anta förslaget till nya stadgar, se bilaga 4. 
Beslutet var enhälligt vilket innebär att stadgeändringen träder ikraft omedelbart. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att förlänga mandatperioden för de förbundsstyrelseledamöter 
som valdes på förra stämman till nästa förbundsstämma, 2012. 
 
b) Motioner 
 
Motion nummer 1 angående okastrerade hankatter 
 
Ingrid Redbo, förbundsstyrelsen, föredrog styrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Motion nummer 2 om förbud mot TNR 
 
Ingrid Redbo, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att motionen avslås. 
 
 
 
 
 



 
Motion nummer 3 angående bättre rutiner för registrering av märkta katter hos Svenska 
Kennelklubben och veterinärerna 
 
Agneta Holmqvist, Djurskyddet Westra Wermland, föredrog motionen. 
 
Ingrid Redbo, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsen att bifalla motionen. 
 
Motion nummer 4 angående tidningen Djurskyddet 
 
Sven Stenson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att anse motionen 
besvarad. 
 
Motion nummer 5 angående cirkusdjur 
 
Michael Jander, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, föredrog motionen. 
 
Ingrid Redbo, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen 
samt att Djurskyddet Sverige verkar för ett totalförbud för djur på cirkus. 
 
Motion nummer 6 angående Djurskyddet Sverige som opinionsbildare 
 
Michael Jander, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, föredrog motionen. 
 
Sven Stenson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Gudrun Jander, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, frågade om punkten om att driva opinion flyttats ner 
i nya stadgarna. Håkan Bredin, förbundsstyrelsen, svarade att punkten tvärt om flyttats upp. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att bifalla motionen. 
 
Motion nummer 7 angående skärpt lagstiftning angående fyrverkeripjäser 
 
Michael Jander, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, föredrog motionen. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsen att bifalla motionen. 
 
Motion nummer 8 angående undersökning av socialtjänstens anmälningsskyldighet 
 
Michael Jander, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, föredrog motionen. 
 
Håkan Bredin, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.  
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, rapporterade att han sitter i utredningen och lovar att driva 



frågan. 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att uppmärksamt följa frågans behandling i utredningen för översyn av 
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll. 
 
Motion nummer 9 angående djur i bur på djurhem 
 
Michael Jander, Djurskyddet Ängelholm-Bjäre, föredrog motionen. 
 
Gabrielle Rosendahl, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en hemställan till Djurhemsföreningen i frågan. 
 
Motion nummer 10 angående katter 
 
Eva Norberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ingrid Redbo, förbundsstyrelsen, informerade om att kattbroschyren nyligen uppdaterats. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsen att anse motionens första att-
sats besvarad och avslå motionens andra att-sats. 
 
Motion nummer 11 angående Djurskyddet Sveriges logotyp 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtland, föredrog motionen. 
 
Terese Holmberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att anse 
motionen besvarad. 
 
Motion nummer 12 angående skolmaterialet REDE 
 
Ulrike Segerström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att 
förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med personalen som arbetar med REDE utreda om 
ett dataspel är en möjlig och bra utveckling av materialet. 
 
Motion nummer 13 angående Djurhemsföreningens 90-dagars regel 
 
Sven Stenson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ulrika Dahlberg, gäst från Djurhemsföreningen, berättade att Djurhemsföreningens riktlinjer är 
ändrade och att den nämnda meningen nu är borttagen. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att hänvisa 
motionären till Djurhemsföreningens styrelse och representantskap. 
 
 
 



 
Motion nummer14 angående förbjud fälljakt på lodjur 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtland, föredrog motionen. 
 
Sven-Erik Alhem, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att anse 
motionen besvarad. 
 
Motion nummer15 angående förbjud fälljakt på räv och grävling 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtland, föredrog motionen. 
 
Sven-Erik Alhem, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att bifalla. 
 
Motion nummer16 Förbjud jakt – licensjakt på varg 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtland, föredrog motionen. 
 
Sven-Erik Alhem, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att anse 
motionens första att-sats besvarad och att bifalla andra att-satsen. 
 
Motion nummer 17 angående djurskyddslagstiftningen 
 
Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtland, föredrog motionen. 
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Gunnela Ståhle, förbundsstyrelsen, berättade om tanken bakom välfärdsindikatorer. 
 
Katarina Lingehag-Ekholm, kandidat till förbundsstyrelsen, talade om vikten för djur att få göra 
aktiva val. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att bifalla 
motionen. 
 
Motion nummer 18 angående nationellt efterlysningsregister 
 
Kim Lindblom Carlsson, Djurskyddet Hitta Katten Enköping, föredrog motionen. 
 
Gabrielle Rosendahl, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att ytterligare utreda förutsättningarna för ett register enligt 
motionärens önskan. 
 
 



 
Motion nummer 19 angående röstning vid förbundsstämma 
 
Håkan Bredin, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut att ej behandla 
motionen. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att ej 
behandla motionen på förbundsstämman med ovanstående förklaring. 
 
Motion nummer 20 angående and- och fasanuppfödning 
 
Terese Holmberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att bifalla motionen. 
 
§ 21 Beslut om årsavgift till riksförbundet  
 
Johan Beck-Friis, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget att lämna årsavgiften oförändrad. 
 
Toni Wisth föreslog att förslaget gäller 2011 och 2012. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut att 
avgiften fortsatt ska vara 100kr samt att beslutet gäller 2011 och 2012. 
 
Information: Åsa Hagelstedt, förbundskansliet, informerade om REDE och den nyutveckling som 
nu sker. 
 
Gäst: Roger Pettersson, Djurens Rätt, informerade om arbetet i Djurens Rätt och samarbetet med 
Djurskyddet Sverige som han såg som mycket positivt. 
 
Gäst: Eva Diesen, Djurens Jurister, informerade om nätverket Djurens Jurister och dess arbete och 
samarbete med Djurskyddet Sverige. 
 
§ 12 Val av förbundsordförande  
 
Christina Lind från valberedningen föreslog omval av Sven Stenson till ordförande för 2 år i 
enlighet med dom nya stadgarna. 
 
Beslut: Förbundsstämman valde enhälligt Sven Stenson till ordförande med acklamation. 
 
§ 13 Val av ledamöter i styrelsen  
 
Valberedningen föreslog omval av Gunnela Ståhle, direktmedlem, Terese Holmberg, Djurskyddet 
Strängnäs, Sven-Erik Alhem, direktmedlem samt nyval av Ulrike Segerström, direktmedlem, alla på 
2 år i enlighet med dom nya stadgarna. 
 
Djurskyddet Västerbotten nominerar Gabrielle Rosendahl. 
 
Gunnela Ståhle talade för sin kandidatur. 
 
Anna Berglund, Djurskyddet Västerbotten, frågade vilken kandidat styrelsen har förtroende för. 
 



Sven Stenson, förbundsstyrelsen, svarade på frågan. 
 
Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar, talade om vikten av en styrelse där man kan samarbeta. 
 
Kim Lindblom Karlsson, Djurskyddet Hitta Katten i Enköping, bad Gabrielle Rosendahl att 
presentera sig. 
 
Gabrielle Rosendahl, förbundsstyrelsen, presenterade sig. 
 
Gunnela Ståhle, förbundsstyrelsen, kommenterade Sven Stensons svar. 
 
Beslut: Sluten omröstning genomfördes och Terese Holmberg, Ulrike Segerström, Sven-Erik 
Alhem och Gabrielle Rosendahl valdes till ordinarie förbundsstyrelseledamöter på 2 år. 
 
Björn Dahlén, Jordbruksverket, tackade för inbjudan till förbundsstämman och berättade om 
Jordbruksverkets arbete. 
 
§ 14 Val av ersättare i styrelsen  
 
Valberedningen föreslog Stefan Petterson, Djurskyddet Västerås Huskatten, Anton Dahlén, 
Djurskyddet Kronoberg och Katarina Lingehag-Ekholm, direktmedlem. 
 
Beslut: Förbundsstämman valde Stefan Pettersson, Anton Dahlén och Katarina Lingehag-Ekholm 
på 2 år med acklamation. 
 
§ 15 Eventuella fyllnadsval  
 
Inga sådana förelåg. 
 
§ 16 Val av två revisorer, varav en auktoriserad  
 
Valberedningen föreslog omval av Christer Björk och Gerd Lindström på 2år i enlighet med nya 
stadgarna.  
 
Beslut: Förbundsstämman valde Christer Björk och Gerd Lindström med acklamation. 
 
§ 17 Val av revisorssuppleanter  
 
Valberedningen föreslog omval av Lars-Erik Bielkemyr och Claes Agetun. 
 
Beslut: Förbundsstämman valde Lars-Erik Bjelkemyr och Claes Agetun på med acklamation. 
 
§ 18 Val av valberedning samt sammankallande  
 
Toni Wisth, valkommittén, föreslog till sammankallande Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar på 4 
år, Marie Gunnarsson, Djurskyddet Köping på 2 år och Rolf Eriksson, Djurskyddet Jämtland 2 år. 
 
Beslut: Förbundsstämman valde Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar, till sammankallande på 4 år, 
Marie Gunnarsson, Djurskyddet Köping, och Rolf Eriksson, Djurskyddet Östersund, på 2 år. 
 
 
 



§ 19 Val av ersättare i valberedningen  
 
Beslut: Förbundsstämman valde Christer Luthman, Djurskyddet Eskilstuna till ersättare på 2 år. 
 
§ 22 Beslut om arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsen 
 
Christina Lind från valberedningen föreslog för ordföranden två prisbasbelopp, för vice ordförande 
ett prisbasbelopp och för ledamöter ett sammanträdesarvode á 1500 kr. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
§ 23 Förbundsstämmans avslutande  
 
Christer Wik överlämnade klubban till omvalde förbundsordföranden Sven Stensson. Sven tackade 
mötesordföranden och Gunnela Ståhle och Annika Schenk Sundström som lämnar styrelsen. 
 
Mats Lindahl, Djurskyddet Kalmar, tackade kansliet och styrelsen för väl genomfört arbete och 
skickade en hälsning från Sonia Ioannou. 
 
Sven Stenson tackade kansliet och förklarade förbundsstämman avslutad. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Åsa Hagelstedt 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Christer Luthman  Marie Gunnarsson 



Bilaga 1 
 
RIKTLINJER FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE 
 
- Valberedningen börjar sitt arbete på hösten innan årsstämman och fastställer en tidsplan för 

valberedningens arbete – slutdatum är den 1 april. 
 

- Valberedningen ska ha möjlighet att närvara vid ett eller flera styrelsesammanträden och på 
plats följa styrelsearbetet. 
 

- Valberedningen ska kontakta personer som står i tur att avgå. 
 

- Valberedningen ska göra ett upprop till anslutna föreningar om namnförslag på 
styrelseledamöter för kommande mandatperiod. 
 

- Valberedningen skall eftersträva en varierande sammansättning 
med avseende på kompetens, erfarenhet, geografisk spridning, kön och etnicitet.    
 
Valberedningen tar in CV på alla nya som kandiderar för en styrelseplats. 
 

- Valberedningen träffar föreslagna nya styrelseledamöter. Genomgång av policydokument, 
verksamhetsplaner, ekonomi. 
 

- Valberedningen presenterar sitt förslag till ny styrelse – enligt stadgarna – senast den 1 april. 
 

- Valberedningen gör ett utskick till anslutna föreningar med en närmare presentation av 
kandidaterna. 
 

 
 
 



Bilaga 2 
 

Normalstadgar för förening ansluten till Djurskyddet Sverige.  
Innehållet i § 1,2,3, 11 och 12 är obligatoriska för föreningarna.  
 
 
§ 1 Ändamål 
Denna förening, ……………….. är ansluten till Djurskyddet Sverige och har till ändamål att verka för 
djurskydd och djurens välfärd. Det är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obundet och som 
enbart arbetar med lagliga metoder. 
 
§ 2 Uppgifter 
• att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att 
uppleva fysiskt och psykiskt lidande 
• att bilda opinion i djurskyddsfrågor  
• att sprida kunskap om djurs behov  
• att verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs och utvecklas 
• att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften  
• att i djurskyddsfrågor ha goda kontakter med berörda myndigheter  
• att verka för att övergivna djur får nya hem 
 
§ 3 Medlemskap 
Var och en som vill verka för föreningens syften, kan bli medlem i föreningen. 
Till hedersmedlem kan föreningen eller dess styrelse utse person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt 
främjat föreningens syften. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift. 
Medlemsavgift fastställs vid föreningens årsmöte efter förslag från styrelsen. 
Medlem, som uppenbart skadar eller motverkar föreningens verksamhet, bryter mot dessa stadgar eller av 
årsmötet fattade beslut, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutningen gäller omedelbart efter 
styrelsens beslut. 
Den uteslutna kan begära att få beslutet om uteslutning prövat av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse. 
Medlem som inte betalat medlemsavgift till föreningen trots utsänd påminnelse, anses ha lämnat föreningen. 
 
§ 4 Föreningsstyrelsen 
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den leder föreningens arbete efter stadgar, policys samt 
föreningsmötets och förbundsstämmans beslut. Om föreningen har anställd personal beslutar och ansvarar 
styrelsen för anställningar och arbetsledning. 
Endast betalande medlemmar eller hedersmedlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen. Den 
som är anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald i föreningen. 
Styrelsen består av minst fem ledamöter (inkl. ordföranden). Årsmötet väljer årligen ordförande i styrelsen. 
Styrelsens övriga ledamöter väljs vid årsmötet för två eller ett år. Då två-åriga mandatperioder används ska 
dessa löpa om lott. Avgår ledamot under mandattid inträder efter kallelse av ordföranden suppleant i dennes 
ställe. Styrelsen väljer inom sig övriga poster såsom vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan 
inom sig utse ett arbetsutskott. 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna kräver. Kallelse sker minst en 
vecka i förväg. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av valda ledamöter deltar i sammanträdet. 
Till årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till 
verksamhetsplan och budget. 
Styrelsen anställer personal samt beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor. Den som är anställd av 
föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald i föreningen. 
 
§ 5 Föreningsårsmöte 
Årsmöte hålls före mars månads utgång.  
Om årsmötet inte hållits i tid kan föreningens revisorer kalla till årsmöte för föreningen.  
Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före mötet.  



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. 
På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden behandlas: 

a. Årsmötets öppnande 
b. Fastställande av föredragningslista 
c. Fastställande av röstlängd samt om årsmötet är beslutsmässigt 
d. Ställningstagande om årsmötet har kallats enligt stadgarna 
e. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två rösträknare tillika protokolljusterare 
f. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
g. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse 
h. Föredragning av revisionsberättelse 
i. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
j. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
k. Beslut om motioner och förslag 
l. Beslut om ersättningar 
m. Beslut om verksamhetsplan och budget 
n. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret 
o. Beslut om antal ledamöter, minst 5, samt eventuella ersättare 
p. Val av ordförande  
q. Val av ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen 
r. Val av två revisorer och minst en ersättare 
s. Val av valberedning jämte eventuella ersättare samt sammankallande 
t. Val om ombud till förbundsstämman samt eventuella andra val 
u. Information från förbundet 
v. Mötets avslutande 

 
§ 6 Beslutsfattande 
Varje närvarande medlem i föreningen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje medlem har en röst. 
Röstning med fullmakt är inte tillåten. 
Omröstning sker öppet, utom vid personval och då sluten omröstning särskilt begärs. Vid val av revisorer 
och revisorsersättare äger styrelseledamot inte rösträtt.  
Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode. 
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst om hon eller han är röstberättigad. Annars avgör lotten. 
I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring (se § 11) 
 
§ 7 Extra föreningsårsmöte 
Extra årsmöte ska hållas då minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller föreningens revisor till 
styrelsen skriftligt begärt detta. Styrelsen äger också rätt att besluta om extra årsmöte. 
Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar efter att framställan inkommit till styrelsen och endast behandla de 
frågor som föranlett mötet. 
 
§ 8 Ekonomisk förvaltning 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de 
beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig. 
Föreningens firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar. 
 
§ 9 Revision 
Föreningens räkenskaper jämte för revision erforderliga övriga handlingar såsom styrelseprotokoll skall för 
granskning överlämnas till föreningens revisorer senast 15 februari året efter aktuellt bokföringsår. Senast en 
månad efter handlingarnas mottagande skall revisorerna återställa detsamma jämte skriftlig 
revisionsberättelse. 
 
§ 10 Valberedning 
Valberedningen har att inför nästkommande årsmöte lägga fram förslag till ledamöter och eventuella 



ersättare i styrelsen samt till revisorer och revisorsersättare. 
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i föreningen. 
Valberedningen består av minst 2 personer. 
 
§ 11 Stadgeändring 
Föreningens stadgar skall godkännas av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse. 
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar inlämnas skriftligen till föreningens styrelse, som jämte 
eget utlåtande framlägger detsamma vid nästkommande årsmöte. 
Föreslagen stadgeändring måste för att gälla biträdas av minst 2/3-delar av de röstberättigade vid två på 
varandra följande föreningsårsmöten med minst en månads mellanrum varav minst det ena ska vara ett 
ordinarie årsmöte eller vid ett ordinarie föreningsårsmöte under förutsättning att ingen är däremot samt efter 
godkännande av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.  
 
§ 12 Föreningens upplösning 
För upplösning av föreningen krävs att beslut fattas vid två på varandra följande möten, varav minst ett är 
ordinarie föreningsårsmöte. Besluten ska vara antagna av minst tre fjärdedelar av de röstberättigade på varje 
möte. 
Vid beslut om upplösning ska mötet också besluta om användningen av föreningens tillgångar. Om ett sådant 
beslut ej fattas och föreningen vid sin upplösning äger tillgångar ska dessa överföras till riksförbundet, 
Djurskyddet Sverige. 
 



Bilaga 3 

	
Djurskyddet Sverige kräver att Sverige får behålla och utveckla sitt 
djurskyddsregelverk. 
 
EU-parlamentet har i maj antagit en handlingsplan för djurvälfärd 2011 – 2015, som skulle innebära 
förstärkningar av djurskyddet inom EU. Handlingsplanen ska behandlas av Kommissionen och ministerrådet. 
Förslaget innebär dock införandet av en för EU gemensam djurskyddslagstiftning, vilket skulle göra det 
omöjligt för enskilda medlemsländer att ha strängare lagstiftning. 
  
Djurskyddet Sverige ser med stor oro över en utveckling där kravet på harmonisering och frihandel går ut 
över skyddet av våra svenska livsmedelproducerande djur. Det skulle sannolikt innebära att det svenska 
kravet på bete för kor, får och getter skulle försvinna. Sverige skulle också behöva acceptera att suggor får 
hållas i burar, kycklingarna skulle få mindre plats och många av våra utrymmeskrav skulle försvinna eller 
minskas. En förbättring av djurskyddet i övriga EU, får inte innebära en så kraftig försämring för svenska 
djur. Att Sverige är ett föregångland gynnar djurskyddet i hela EU. 
  
Djurskyddet Sveriges förbundsstämma uppmanar jordbruksministern, riksdagspolitiker och EU-
parlamentariker att kraftfullt motsätta sig en sådan utveckling och kräva att enskilda medlemsländer ska ha 
rätt att ha strängare regelverk än en gemensam EU- lag inom djurskyddsområdet. 



Bilaga 4 
 

§ 1 Riksförbundet 
Djurskyddet Sverige är ett rikstäckande förbund för medlemmar som verkar för djurskydd och djurens välfärd. 
Djurskyddet Sverige är ett ideellt förbund som är partipolitiskt och religiöst obundet. 
Djurskyddet Sverige arbetar enbart med lagliga metoder.  
 

§ 2 Uppgifter 
• att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva 
fysiskt och psykiskt lidande 
• att bilda opinion i djurskyddsfrågor  
• att sprida kunskap om djurs behov 
• att verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs och utvecklas 
• att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften  
• att i djurskyddsfrågor ha goda kontakter med berörda myndigheter  
• att verka för att övergivna djur får nya hem 
 

§ 3 Organisation 
Riksförbundet utövar sin verksamhet genom: 
• förbundsstämma 
• extra stämma 
• förbundsstyrelse 
• anslutna föreningar och riksorganisationer och enskilda medlemmar 
• förbundskansli 
 

§ 4 Medlemskap 
1. Varje i Sverige verksam förening och organisation inom djurskydd och djurvård kan antas som medlem under 
förutsättning att den förbinder sig att följa riksförbundets stadgar. Även stiftelse, institution eller enskild person kan 
antas som medlem under förutsättning att den förbinder sig att följa riksförbundets stadgar. 

2. Medlemskap beviljas av förbundsstyrelsen. Ansökan om medlemskap sker till riksförbundet. 

3. För synnerligen framträdande djurskyddsarbete kan förbundsstämman utse enskild person till hedersmedlem efter 
förslag av förbundsstyrelsen. Ansluten förening och riksorganisation kan inkomma med förslag till förbundsstyrelsen 
senast den 1 mars. 

4. Medlem som önskar lämna riksförbundet skall skriftligen anmäla detta till riksförbundet. Medlem som trots 
påminnelse inte betalat avgifter till riksförbundet, anses även utan skriftlig anmälan ha lämnat förbundet. 

5. Medlem som uppenbart skadar riksförbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av stämman fattade beslut, 
kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur riksförbundet. Uteslutning gäller omedelbart efter förbundsstyrelsens beslut. Den 
uteslutne kan begära att få beslutet om uteslutning prövat vid nästa förbundsstämma. 
  

§ 5 Förbundsstämma 
• Förbundsstämman är riksförbundets högsta beslutande organ. 
• Förbundsstämma hålls vartannat år senast den sista maj på plats som beslutats av förbundsstyrelsen. 
• Kallelse till förbundsstämman ska sändas till medlemmar och anslutna föreningar senast 1 februari det år stämman 
hålls. 
• Senast den 1 mars ska medlem eller förening, som önskar få motion behandlad vid stämman, insända densamma till 
förbundsstyrelsen. 
• Förbundsstyrelsen översänder motionen jämte yttrande till anslutna föreningar och riksorganisationer och till 
ombuden, senast 1 april. Detta gäller även av förbundsstyrelsen och valberedningen utarbetade förslag som ska 
föreläggas stämman. 
• Förslag på hedersmedlem från anslutna föreningar och riksorganisationer insänds till förbundsstyrelsen senast den 1 
mars. 



• Vid stämman förs protokoll av person utsedd av förbundsstämman. 
• Medlem som har ett anställningsförhållande till riksförbundet, kan inte samtidigt väljas som ombud till 
förbundsstämman.  
 

§ 6 Årsavgift 
• Årlig avgift till förbundet fastställs av förbundsstämman. 
• Hedersmedlem är befriad från avgift. 
 

§ 7 Omröstning och beslut 

• Förening som fullgjort sina skyldigheter till riksförbundet, företräds av ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 200-
tal medlemmar. Riksorganisation som fullgjort sina skyldigheter till riksförbundet, företräds av ett röstberättigat ombud 
för varje påbörjat 200-tal medlemmar. Fullmakt för ombud jämte ersättare ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 
mars. 
• Inget ombud får ha mer än en röst.  
• Övriga medlemmar i Djurskyddet Sverige äger rätt att närvara samt yttra sig vid förbundsstämman. 
• Förbundsstyrelsens närvarande ledamöter har yttrande – och förslagsrätt men har inte rösträtt och äger inte rätt att 
företräda någon organisation eller förening.  
• I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av personval då relativ majoritet 
tillämpas. 
• I frågor som gäller stadgeändring eller förbundets upplösning erfordras kvalificerad majoritet på två på varandra 
följande stämmor enligt § 15 och § 16. 
• Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar, när något ombud så begär eller vid personval då mer än 
ett förslag föreligger. 
• Vid lika röstetal avgör lotten. 
• Vid personval med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel 
uppta fler namn än de som skall väljas. I sådant fall ogiltigförklaras valsedeln. 
 

§ 8 Ärenden 
Vid förbundsstämman ska behandlas: 
1.  Stämmans öppnande 

2.  Fastställande av röstlängd  

3.  Frågan om stämmans behöriga utlysande 

4.  Val av ordförande för stämman 

5.  Val av sekreterare för stämman 

6.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

7.  Förbundsstyrelsen verksamhets- och ekonomiska berättelse 

8.  Revisionsberättelse över den gångna perioden 

9.  Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

10. Behandling av motioner och förslag  

11. Fastställande av verksamhetsplan 

12. Beslut om årsavgift till riksförbundet 

13. Behandling av budget 

14. Val av förbundsordförande 

15. Val av ledamöter i styrelsen 

16. Val av ersättare i styrelsen 

17. Eventuella fyllnadsval 

18. Val av två revisorer, varav en auktoriserad 

19. Val av revisorsersättare 

20. Val av valberedning samt sammankallande 

21. Val av ersättare i valberedningen  

22. Beslut om arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsen 



23. Stämmans avslutande 
 

§ 9 Stämmoprotokoll 
Senast två månader efter stämmans avslutande erhåller ansluten förening och riksorganisation och stämmans ombud 
justerat stämmoprotokoll. 
 

§ 10 Extra stämma 
• Extra stämma ska inkallas då minst en tredjedel (1/3), av riksförbundets anslutna föreningar eller förbundets revisorer 
till förbundsstyrelsen skriftligen med angivande av ärende, har begärt det. Förbundsstyrelsen äger också rätt att besluta 
om extra stämma. 
• Extra stämma ska hållas inom 30 dagar efter det att framställan inkommit till förbundsstyrelsen och endast behandla 
de frågor som föranlett den extra stämman. 
• Vid extrastämma deltar de ombud föreningarna valt till senaste ordinarie stämma om föreningen inte aktivt väljer nya 
ombud 
• Vid extrastämma finns möjlighet för ombud att poströsta. 
 

§ 11 Valberedningen 

• Valberedningen har att inför förbundsstämma framlägga förslag till ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen samt 
till revisorer jämte ersättare. 
• Valberedningen har också att inför förbundsstämma framlägga förslag till arvoden och ersättningar till 
förbundsstyrelsens ledamöter.  
• Valberedningens förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars. 
• Valberedningen består av en sammankallande som väljs för en stämmoperiod, två ordinarie som väljs växelvis för två 
perioder och en ersättare som väljs för en period.  
• Valbar till valberedning är person som är medlem i Djurskyddet Sverige.  
 

§ 12 Förbundsstyrelsen 
1. Organisation 

a. Förbundet företräds av förbundsstyrelsen, som består av ordföranden, åtta ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

b. Valbar till styrelse är person som är medlem i Djurskyddet Sverige. Medlem som har ett anställningsförhållande till 
riksförbundet, kan inte samtidigt vara ledamot i förbundsstyrelsen.  

c. Styrelseledamöter och ersättare väljs vid förbundsstämman för en tid av två år.  

e. Om ordinarie styrelseledamot avgår under mandattiden inträder ersättare i den turordning som fastställts av 
förbundsstämman.  

f. Om av förbundsstämman vald ordförande avgår skall extra stämma hållas om det kvarstår mer än fem månader av 
mandatperioden. 
g. Förbundsstyrelsen utser inom sig övriga poster såsom vice ordförande och kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett 
arbetsutskott. 
h. Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen 
beslutar. 
i. Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte förutsetts i stadgarna 
avgörs frågan av förbundsstämman. Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor inte väcka 
talan vid allmän domstol. 
j. Förbundsstyrelsen anställer personal och beslutar om arbetsordning.  
k. Förbundsstyrelsen kan delegera vissa uppgifter permanent eller för viss tid till ledamot, utskott eller anställd. 
 

2. Sammanträde 

a. Ordförande kallar styrelsen till sammanträde. Sammanträde ska även hållas om minst tre av styrelseledamöterna 
begär det. 

b. Särskild ordförande utses av sammanträdet vid förhinder för ordförande och vice ordförande. 

c. Vid sammanträdet fört protokoll justeras av ordföranden och minst en utsedd protokolljusterare. 
 



3. Beslutsmässighet 
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelseledamöterna är 
närvarande. Ordförande har vid lika röstetal utslagsröst. Vid minsta beslutsmässighet ska samtliga vara ense om 
besluten. 
 

4. Förbundsstyrelsen ska: 
• förbereda alla ärenden till förbundsstämman och utlysa densamma 
• tillse att förbundsstämmans beslut verkställs 
• upprätta förslag till verksamhetsplan och budget 
• utse firmatecknare 
• utfärda instruktioner för kansliets verksamhet 
• föra medlemsförteckning 
 

§ 13 Räkenskaper och revision 
• Revisorerna ska fortlöpande under året ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga 
handlingar. 
• Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets räkenskaper, som avslutas per kalenderår. Senast den 1 mars efter 
räkenskapsårets slut ska räkenskaperna överlämnas till revisorerna för granskning. Senast en månad efter mottagandet 
ska revisorerna till förbundsstyrelsen lämna skriftlig berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna. 
Revisorernas berättelse ska senast två veckor före förbundsstämman delges anslutna föreningar och riksorganisationer 
samt anmälda ombud. Den ska även föredras på stämman. 
 

§ 14 Utmärkelse 
• Genom riksförbundet utdelas förtjänsttecken. 
• Förbundsstyrelsen beslutar om utdelningen efter förslag från anslutna föreningar och riksorganisationer.  
 

§ 15 Stadgeändringar 
• Medlem som önskar ändring av dessa stadgar, ska före ingången av det år då förbundsstämman ska hållas till 
förbundsstyrelsen inkomma med skriftligt förslag angående ändringen. 
• Förbundsstyrelsen ska minst två månader före förbundsstämman till anslutna föreningar och riksorganisationer 
översända ändringsförslaget jämte eget utlåtande. 
• Ärendet ska föredras och avgöras på förbundsstämman. Detsamma gäller av förbundsstyrelsen väckt förslag om 
stadgeändring. 
• Föreslagen stadgeändring måste för att gälla biträdas av minst 2/3-delar av de röstberättigade vid två på varandra 
följande stämmor med minst en månads mellanrum varav minst den ena ska vara ordinarie förbundsstämma eller vid en 
ordinarie förbundsstämma under förutsättning att ingen är däremot. För ändring av § 16 gäller dock vad där stadgas. 
 

§ 16 Upplösning av riksförbundet 
• För upplösning av riksförbundet erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande stämmor - varav minst 
en är ordinarie förbundsstämma och att minst sex månader har förflutit mellan de två stämmorna. 
•  Dessutom erfordras att beslutet vid båda stämmorna har antagits av minst tre fjärdedelar av samtliga i respektive 
stämma röstberättigade deltagare.  
•  Vid beslut om upplösning av riksförbundet ska förbundsstyrelsen ansvara för att riksförbundets tillgångar används till 
ändamål som beslutats av förbundsstämman och som överensstämmer med Djurskyddet Sveriges uppgifter och 
verksamhetsinriktning. 
 

 
 
 
 
 


