Föreningen måste ha minst 8 medlemmar. Enligt stadgarna ska
föreningens styrelse bestå av minst 3 personer och utöver styrelsen
krävs minst 3 medlemmar. (Ex kan en förening med 10 medlemmar
välja högst 7st av dessa till styrelsen.)
Föreningens namn ska i första hand vara Djurskyddet + ortsnamn.
Andra namn ska särskilt godkännas av förbundsstyrelsen, men
Djurskyddet måste vara med i namnet. Djurskyddets logga måste användas.
Redan anslutna föreningar som har ett annat namn får dispens fram till
1 september 2020.
Föreningen ska vara formellt bildad, ha antagit en verksamhetsplan och
fått eller ha ansökt om ett organisationsnummer.
Föreningen ska använda Djurskyddets normalstadga i minst de
paragrafer som anges vara obligatoriska. Föreningsstadga som avviker
från normalstadgan måste godkännas av förbundsstyrelsen.
Om flera föreningar finns på samma ort bör detta kunna motiveras
verksamhetsmässigt. Det finns inga regler för hur litet eller stort
geografiskt område en förening får omfatta.
Delning av befintlig förening ska kunna motiveras geografiskt och/eller
verksamhetsmässigt.
Förening som är lokalförening i Djurskyddet Sverige kan ej samtidigt
vara lokalförening i ett annat riksförbund då detta skulle innebära en
konflikt vad gäller namn och stadgar. Att vara ansluten till en
organisation som ex. Djurhemsföreningen eller ett studieförbund är
däremot välkommet då detta inte står i konflikt vad gäller namn eller
stadgar.
Lokalföreningarna ska årligen sända in aktuella årsmöteshandlingar
inklusive eventuella förändringar i stadgar. Lokalföreningarna ska själva
uppdatera information om föreningen (styrelseledamöter, fakturaadress
med mera) inne i medlemsregistret eller skicka in den informationen till
kansliet.

Lokalföreningarna får varje månad aktuell information från förbundet
genom utskicket ”Föreningsnytt”.
På intranätet finns blanketter, förbundsstyrelseprotokoll och annan
information för föreningarna att hämta.
Lokalföreningar har rätt att få en hemsida under djurskyddet.se utan
kostnad för förening. Förbundskansliet ska också bistå med support för
hemsidan.

Lokalföreningar har rätt att använda det gemensamma medlemsregistret
för att göra utskick till sina egna medlemmar.
Lokalföreningar har möjlighet att skicka med bilagor till sina
medlemmar med tidningen Djurskyddet och skicka utskick till sina
medlemmar via förbundskansliet. I dessa fall betalar föreningen för
tryck och distribution men inte för kanslipersonalens arbete.
Lokalföreningar har möjlighet att få hjälp av kansliet med att ta fram
informationsmaterial till föreningen, såsom broschyrer och
profilprodukter. I dessa fall betalar föreningen för faktiska kostnader
men inte för kanslipersonalens arbete.
Lokalföreningarna har rätt att få hjälp från kansliet med frågor kring
ekonomi, administration, stadgetolkningar och andra föreningsfrågor.
Förbundet har tecknat ett samarbetsavtal med studieförbundet ABF,
innebärande att lokalföreningarna ska kunna få stöd av ABF i ex.
styrelseutbildningar och att arrangera föreläsningar.
Förbundsstyrelsen och kansliet besöker föreningar som så önskar och
söker regelbundet kontakt med föreningar som inte självmant kontaktar
förbundet.
Lokalföreningar som uppfyller kraven har rätt att ansöka om bidrag
från förbundet, se särskilt dokument.
Denna policy är antagen av förbundsstämman 2018. Under stämmoperioden kan den uppdateras av förbundsstyrelsen.

