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Djurskyddet Sverige
Hammarby fabriksväg 25
120 30 Stockholm
08-673 35 11
info@djurskyddet.se
www.djurskyddet.se

§ 1 Förbundsstämmans öppnande
Förbundsordförande Linda Maria Vonstad öppnade förbundsstämman och hälsade alla
välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd
Beslut: Röstlängden fastställdes till 32 röstberättigade ombud.

§ 3 Frågan om förbundsstämmans behöriga utlysande
Generalsekreterare Åsa Hagelstedt redogjorde för att kallelsen skickats ut i Föreningsnytt den
30 november och att information till alla medlemmar publicerats i tidningen Djurskyddet nr 1
2022

Beslut: Förbundsstämman ansågs stadgeenligt utlyst.

§ 4 Frågan om stämmans beslutsmässighet

Generalsekreterare Åsa Hagelstedt redogjorde för att stadgarna säger att minst en tredjedel av
lokalföreningarna ska vara närvarande. 23 av 44 föreningar var närvarande.

Org. nr 802000-6832
Plusgiro: 90 01 06-6
Bankgiro: 900-1066

TeamEngine Document E-Sign ID: AA5E9D5D-73C8-4D6E-B974-989EFC0AFBC6. Page 1 of 17.

TeamEngine E-Signing

Beslut: Förbundsstämman ansågs beslutsmässig.

§ 5 Val av ordförande för förbundsstämman
Valberedningen föreslog Josefine Hellroth Larsson.

Beslut: Josefine Hellroth Larsson valdes till mötesordförande.

§ 6 Val av sekreterare för förbundsstämman
Valberedningen föreslog Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på förbundskansliet.

Beslut: Åsa Hagelstedt valdes till sekreterare för förbundsstämman.

§7
a) Val av två protokolljusterare
Valberedningen föreslog Carina Nygren Edlund, Djurskyddet Kalmar och Linnéa Stjernberg,
Djurskyddet Stockholm Norrort, till protokolljusterare och rösträknare.

Beslut: Carina Nygren Edlund och Linnéa Stjernberg valdes till protokolljusterare.

b) Val av rösträknare

Beslut: Carina Nygren Edlund och Linnéa Stjernberg valdes till rösträknare.

c)Val av valkommitté
Linda Maria Vonstad föreslog Jeanette Carlén, Djurskyddet Karlstad och Micael Johanssen,
Djurskyddet Strängnäs till valkommitté

TeamEngine Document E-Sign ID: AA5E9D5D-73C8-4D6E-B974-989EFC0AFBC6. Page 2 of 17.

TeamEngine E-Signing

Beslut: Jeanette Carlén och Micael Johanssen valdes till valkommitté.

§ 8 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse

Linda Maria Vonstad presenterade verksamhetsberättelsen genom att visa en film om arbetet
under den gångna stämmoperioden.

En separat rapport om motioner beslutade av förbundsstämman 2020 fanns också utskickad.

Beslut: verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
Rapporten om motioner lades till handlingarna.

§ 9 Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kerstin Linde, förbundskassör, föredrog styrelsens ekonomiska berättelse.

Beslut: den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna,

§ 10 Revisionsberättelse över den gångna perioden
Revisorernas berättelser fanns utskickade. Den förtroendevalda revisorn Christina Holmberg
fanns på plats och ansåg berättelsen föredragen.

Beslut: revisorernas berättelser lades till handlingarna.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Revisorerna förordade i sitt uttalande att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den gångna
stämmoperioden.

Beslut: förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.
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Förbundsordförande Linda Maria Vonstad tackade å hela förbundsstyrelsens vägnar för
förtroendet.

§ 12 Behandling av motioner
a)

Motion Nr 1: Angående omformulering av normalstadgarna §5 Mom. 1

Mia Andersson, Djurskyddet Karlstad, föredrog båda motionerna.

Catarina Niklasson Schöön, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens svar på båda
motionerna.

Beslut: i enlighet med förbundsstyrelsens förslag bifölls motionen. Beslutet var enhälligt varför
stadgeändringen börjar gälla direkt när protokollet är justerat.

b)

Motion Nr 2: Angående omformulering av normalstadgarna §4 Mom. 6

Utöver föredragningarna talade Carl Dickfelt, Djurskyddet Karlstad, för motionen. Björn
Dahlén, Djurskyddet Kronoberg talade för förbundsstyrelsens förslag till beslut. Johanna Hägg,
Djurskyddet Jämtland instämde med förbundsstyrelsens förslag. Även Gabrielle Rosendahl,
Djurskyddet Jämtland talade för förbundsstyrelsens förslag. Linda Maria Vonstad,
förbundsstyrelsen, talade för förbundsstyrelsens förslag. Kristin Borggren, Djurskyddet
Flyingebygden, frågade vad förbundsstyrelsen avsåg med sitt svar där det sägs att föreningar
som önskar får genomföra denna ändring. Åsa Hagelstedt, generalsekreterare förklarade att
denna punkt öppnas upp för de föreningarna som önskar ta in detta i stadgarna.
Gabrielle Rosendahl, Djurskyddet Västerbotten, ifrågasatte att föreningarna ska ha olika
stadgar. Linda Maria svarade att man inte kommer att tillåta stora avsteg från normalstadgan.

Beslut: i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslogs motionen.

GÄST: Åshild Roaldset, generalsekreterare för Dyrebeskyttelsen Norge, Djurskyddets
systerorganisation, gästade stämman och berättade om hur deras organisation arbetar.
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Linda Maria Vonstad tackade för hälsningen och överraskade med att dela ut årets
djurskyddspris 2022 till Dyrebeskyttelsen Norge.

Åshild Roaldset tog rörd emot priset och lovade att hälsa hem till hela organisationen.

Mötet ajournerades för lunch

Efter lunchen hölls en inspirationsföreläsning av journalisten och författaren Mina Dennert.
Efter föreläsningen återupptogs förhandlingarna med ett mötestorg om principprogrammet.

§ 13 Förslag från förbundsstyrelsen
a) Förbundsstyrelsens förslag Nr 1: Principprogram

Förslag som lagts på mötestorget presenterades av mötesordföranden.
Under rubriken ”ideologi” föreslog Linnéa Stjernberg, Djurskyddet Norrort, att ordet ”alla” förs
in i meningen ”Vårt mål är att djur erkänns…”

Förbundsstyrelsen yrkade bifall till detta förslag.

Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förslaget från mötestorget att lägga till ordet
”alla”.
I stycket ”När djuren avlivas…” föreslog Inge Skog, Djurskyddet Snapphanen att slutet på
meningen ”Detta gäller alla djur oavsett om de lever vilt eller hålls av människan” ändras till
”de hålls för sällskaps skull, för produktion av livsmedel, foder eller andra varor.”

Förbundsstyrelsen yrkade avslag på förslaget.

Beslut: att avslå Inge Skogs yrkandet.
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I meningen ”Mot bakgrund av detta…” föreslog Inge Skog, Djurskyddet Snapphanen att stryka
”och där vi betalar mer för kött, mejeriprodukter, ägg och andra animaliska produkter som vi
konsumerar för att möjliggöra en förbättrad djurvälfärd.”

Förbundsstyrelsen yrkade avslag på förslaget.
Linnéa Stjernberg, Djurskyddet Stockholm Norrort, föreslog att meningen ändras till ”en
framtid där människan konsumerar färre och betalar mer för animaliska produkter för att
möjliggöra en förbättrad djurvälfärd.

Förbundsstyrelsen jämkade sig med Linnéa Stjernbergs förslag.

Beslut: att avslå Inge Skogs förslag
Att bifalla Linnéa Stjernbergs förslag
Under rubriken ”Skolans ansvar för att sprida kunskap om djur och djurhållning” föreslog
Linnéa Stjernberg att ett krav läggs till ”skolan ger stöd och kunskap så att eleverna kan
utveckla empati för djur och att undervisning om ett empatiskt förhållningssätt till djur blir
obligatoriskt tidigt i utbildningen.”
Förbundsstyrelsen yrkar bifall till förslaget och att man i konsekvens med detta stryker sista
meningen i brödtexten.

Beslut: att bifalla Linnéa Stjernbergs förslag med förbundsstyrelsens tillägg
Under rubriken ”sällskapsdjur” fanns ett förslag från torget (ej namngiven förslagsställare) att
lägga till rubriken ”fåglar” under sällskapsdjur.
Förbundsstyrelsen föreslog att stämman ger ett uppdrag att fylla på med fåglar och eventuellt
fler djurslag under stämmoperioden.

Beslut: att uppdra åt förbundsstyrelsen att fylla på med fåglar och eventuellt fler djurslag under
rubriken ”sällskapsdjur” under stämmoperioden.
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Under kravet ”inte ska vara möjligt att köpa djur direkt i zoo-butiker osv föreslår Linnea
Stjärnberg, Djurskyddet Stockholm Norrort ” Lägga till att köparen ”ska ha bevis på att de har”
relevanta kunskaper…

Förbundsstyrelsen yrkade avslag på förslaget och Linnea Stålhandske argumenterade för varför
de vill stryka.

Linnea Stjärnberg drog tillbaks sitt förslag.

Under rubriken ”sällskapsdjur” föreslog Alexander Isaksson, Djurskyddet Karlshamn, att det
läggs till ett krav ”levande djur inte får säljas i affär.”

Förbundsstyrelsen yrkade avslag.

Beslut: att avslå Alexander Isakssons förslag.

Under rubriken ”Katt” föreslog Linnéa Stjernberg, Djurskyddet Stockholm Norrort, att en ny
punkt införs under kraven: ”alla djur ska registreras på ägaren i Jordbruksverkets register

för att ägaren ska kunna spåras.”
Förbundsstyrelsen yrkade avslag. Flera ombud lyfte frågan om hur registreringen av
katter ska gå till i praktiken. Linnéa Stjernberg ändrade sitt förslag till att ”uppdra åt
förbundsstyrelsen att utreda frågan om hur registrering av hundar och katter ska gå till
framöver”
Beslut: att bifalla Linnéa Stjernbergs förslag om att uppdra åt förbundsstyrelsen att
utreda frågan om hur registrering av hundar och katter ska gå till framöver.
Under rubriken ”Försöksdjur” föreslog Inge Skog, Djurskyddet Snapphanen följande tre
ytterligare krav: ”centrala djurförsöksetiska nämnden ska ha möjlighet att ta upp och
kritisera felaktiga beslut som sedan bör kunna prövas rättsligt i domstol.”,
”djurskyddsorganisationer och myndigheter ska ha möjlighet att överklaga beslut som
fattas i de regionala djurförsöksetiska nämnderna till den centrala djurförsöksetiska
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nämnden.” samt ”ett beslut som fattats av centrala djurförsöksetiska nämnden ska kunna
överklagas till förvaltningsdomstolen.”
Förbundsstyrelsen föreslog att styrelsen får i uppdrag av stämman att utreda dessa
frågor och därefter föra in innebörden av dessa krav i principprogrammet.
Inge Skog jämkade sig med förbundsstyrelsens förslag.
Beslut: att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda dessa frågor och därefter föra in krav
med samma innebörd som ovanstående punkter.
Under punkten ”Försöksdjur” föreslog Carl Dickfelt en ny kravpunkt:
”Jordbruksverkets grundkurs om djurförsök blir obligatorisk för alla ledamöter i de
djurförsöksetiska nämnderna.”
Förbundsstyrelsen yrkade bifall till Carl Dickfelts förslag.
Beslut: att bifalla Carl Dickfelts förslag om att ”Jordbruksverkets grundkurs om
djurförsök blir obligatorisk för alla ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna.”
Under punkten ”Jakt” föreslog Björn Dahlén, Djurskyddet Kronoberg, att kravet
”hundar som används vid jakt…” göra följande tillägg i meningen ”Endast
långsamdrivande hundar ska användas”: ”vid klövviltsjakt med lös hund”.
Förbundsstyrelsen yrkade bifall till Björn Dahléns förslag.
Beslut: att bifalla Björn Dahléns förslag om tillägget ”vid klövviltsjakt med lös hund”.
Beslut: att i övrigt anta principprogrammet i sin helhet
b) Förbundsstyrelsens förslag Nr 2: Riktlinjer för djurhem

Linnea Stålhandske, förbundsstyrelsen föredrog förslaget.
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Gabrielle Rosendahl lyfte frågan om länsstyrelsens försäljning av djur där man inte
rutinmässigt veterinärbesiktar och kastrerar innan försäljning och att djuren ibland
skänks. Anna Lundvall, sakkunnig på kansliet, berättade om att man haft möten med
länsstyrelserna för att påverka i dessa frågor.

Nanette Nygårds, Djurskyddet Dalarna, lyfte frågan om att brandvarnare på djurhem
måste vara kopplade till mobiler för att vara till nytta även när inga människor finns i
lokalen. Hon efterfrågade också information om djurskyddslagen och särskilt
information om gott djurskydd för katt som ska ges till potentiella kattköpare.
Gabrielle Rosendahl, Djurskyddet Västerbotten instämde i Nanettes förslag. Även
förbundsstyrelsen tillstyrkte förslaget.

Mötesordförande föreslog att Nanettes Nygårds båda förslag hanteras så att stämman
fattar beslut om innebörden men att förbundsstyrelsen får i uppdrag att hitta exakt
formulering,

Beslut:
Att anta tillägget om kopplade brandvarnare och brandlarm och uppdra åt
förbundsstyrelsen att lägga in detta i dokumentet
Att anta tillägget om information inför adoption och uppdra åt förbundsstyrelsen att
lägga in detta i dokumentet
Att anta riktlinjerna för Djurskyddet Sveriges djurhem och jourhem
c) Förbundsstyrelsens förslag Nr 3: Uppdatering av förbundsstadgarna

Linda Maria Vonstad, förbundsordförande, föredrog förslaget till ändringar i förbundsstadgan.
Inge Skog, Djurskyddet Snapphanen, föreslog att §12 moment 7 ”Förbundsstyrelsen anställer
personal och beslutar om delegationsordning” kvarstår oförändrad. Linda Maria Vonstad
argumenterade för förbundsstyrelsens förslag att ”Förbundsstyrelsen anställer generalsekreterare
och beslutar om delegationsordning.”
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Kristin Borggren, Djurskyddet Flyingebygden frågade varför det är olika skrivningar gällande
Djurskyddet Ungdom och Djurskyddets lokalföreningar. Åsa Hagelstedt, generalsekreterare,
svarade att Djurskyddet Ungdom är en egen nationell organisation med egna lokalföreningar.
Björn Dahlén, Djurskyddet Kronoberg, föreslog att ändamålsparagrafen ändras till ”få utlopp
för sina beteendebehov” istället för ”utföra sina naturliga beteenden”. Gabrielle Rosendahl,
Djurskyddet Västerbotten, tyckte att begreppet ”få utlopp för” var svårt.
Björn Dahlén föreslog att man använder samma skrivelse som i djurskyddslagen ”kunna utföra

sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras
välbefinnande (naturligt beteende)”

Inge Skog föreslog samma skrivning som Björn Dahlén föreslog men utan ordet
”starkt”.
Förbundsstyrelsen föreslog att vi använder samma mening som finns i principprogrammet: ”får
möjlighet att kunna utföra de naturliga beteenden som bidrar till en bättre djurvälfärd.”

Björn Dahlén och Inge Skog jämkade sig med förbundsstyrelsens förslag.
Gabrielle Rosendahl föreslog att ”får” ersätts med ”ska ha” (möjlighet att kunna utföra…)

Alla parter jämkade sig med Gabrielles förslag.

Förbundsstyrelsen föreslog att den nya skrivelsen även konsekvensändras i principprogrammet.

Beslut: Djurskyddet Snapphanens förslag gällande §12 moment 7 avslogs.
Förbundsstyrelsens förslag till ändringsförslag gällande §12 moment 7 bifölls.
Gabrielle Rosendahls förslag ”ska ha möjlighet att kunna utföra de naturliga beteenden som
bidrar till en bättre djurvälfärd” bifölls.
Förbundsstyrelsens förslag den nya meningen även införs i principprogrammet bifölls.
Den i övrigt av förbundsstyrelsen föreslagna uppdaterade förbundsstadgan antogs.
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Beslutet att anta de nya stadgarna var enhälligt, därför görs ändringen med en gång efter justerat
protokoll.

d) Förbundsstyrelsens förslag Nr 4: Uppdatering av normalstadgarna

Linda Maria Vonstad, förbundsordförande, föredrog förbundsstyrelsens förslag till tillägg och
ändringar i normalstadga för lokalföreningar.

Lennart Westman, Djurskyddet Bill och Bull gjorde ett medskick till kommande stämma och
valberedning att införa ett nomineringsstopp för valen.

Linda Maria Vonstad föreslog att ändamålsparagrafen ändras i enlighet med den nyss
genomröstade ändringen av förbundsstadgan.

Beslut: Linda Maria Vonstads förslag om att ändamålsparagrafen i enlighet med den införda i
förbundsstadgan bifölls.
Den i övrigt av förbundsstyrelsen föreslagna uppdaterade normalstadgan för lokalföreningar
antogs.

Beslutet att anta de nya stadgarna var enhälligt, därför görs ändringen med en gång efter justerat
protokoll.

e) Förbundsstyrelsens förslag Nr 5: Gemensam medlemsavgift

Kerstin Linde, förbundskassör, föredrog förbundsstyrelsens förslag.

Flera föreningar lyfte frågan om nivå på medlemsavgift samt möjlighet för reducerad avgift för
exempelvis studenter.
Kerstin Linde föreslog att orden ”förslagsvis 200kr” stryks ur förslagen och sa att
förbundsstyrelsen får genomföra en ordentlig dialogprocess med föreningarna innan summan
sätts till 2025.
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Beslut: Förbundsstyrelsens förslag att till stämman 2024 ha ökat andelen
föreningsmedlemmar jämfört med direktmedlemmar bifölls.
Beslut: Förbundsstyrelsens förslag att utreda och om möjligt skapa någon form av
webbaserad förening/föreningar av direktmedlemmarna bifölls.
Beslut: Förbundsstyrelsens förslag att försöka få alla föreningar att ha samma
medlemsavgift 2025 bifölls
Beslut: Förbundsstyrelsens förslag att förbundet kompenserar föreningar ekonomiskt
som förlorar pengar på ovanstående bifölls.
f) Förbundsstyrelsens förslag Nr 6: Riktlinjer för valberedningen

Catarina Niklasson Schöön, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag.

Björn Dahlén, Djurskyddet Kronoberg och valberedningen ifrågasatte meningen
”Valberedningen börjar sitt arbete på hösten innan årsstämman”.
¨
Förbundsstyrelsen ändrade sitt förslag till ”Valberedningen börjar sitt arbete senast på
hösten innan årsstämman…”
Beslut: Förbundsstyrelsens reviderade förslag till riktlinjer för valberedningen bifölls.

§ 14 Beslut om verksamhetsplan
På förbundsstämman 2020 antogs en 5-årsplan varför beslut inte skulle fattas denna gång.
Ombuden fick dock ange vilka sakfrågor man vill att förbundet prioriterar under kommande två
år samt vilket stöd föreningarna önskar från förbundet. Prioriteringen gav följande topplista:
1. Stopp för minkfarmer (17 röster)
2. Extremavel (12 röster)
3. Nya slaktmetoder för fisk och gris (9 röster)
4. Hundsmuggling (9 röster)

Beslut: prioriteringsordningen noteras till protokollet.

§ 15 Beslut om årsavgift till riksförbundet
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Förbundsstyrelsen ansåg förslaget om bibehållen nivå på 100kr föredragen i och med utskicket.

Beslut: Förbundsstyrelsens förslag om bibehållen årsavgiften till riksförbundet på 100 kronor
per medlem bifölls.

§ 16 Beslut om arvoden och ersättningar
Lars Holmberg, valberedningen, föredrog förslaget till arvoden för förbundsstyrelsen:
Ordförande: två prisbasbelopp (2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor) per år.
Vice ordförande: 1/4 prisbasbelopp per år.
Kassör: 1/2 prisbasbelopp per år.
Ledamot och ersättare utom ordförande: sammanträdesarvode 225 kr/timme för fysiskt
sammanträde. Beloppet justeras årsvis med förändringen av prisbasbeloppet.
Sammanträdesarvode kan erhållas för sammanträde med förbundsstyrelse, AU samt
övriga sammanträden utanför styrelsen. Sammanträdesarvoden för övriga
sammanträden beviljas av ordförande.
Ersättning för övernattning eller andra godkända utlägg utbetalas mot kvitto.
Resa som företas i enlighet med Djurskyddets resepolicy ersätts med faktisk kostnad
styrkt med kvitto.
Bilresa ersätts med den maximala skattefria bilersättningen (för 2022 uppgår denna till
18,50 kr/mil.)
Beslut: Valberedningens förslag gällande arvoden bifölls.

§ 17 Behandling av rambudget
Kerstin Linde, förbundskassör, föredrog förbundsstyrelsens förslag till rambudget.

Beslut: Förbundsstyrelsens förslag till rambudget bifölls.

§ 18 Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslog 9 ledamöter inklusive ordföranden.
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Beslut: Valberedningens förslag på 9 ledamöter bifölls.

§ 19 Val av förbundsordförande
Valberedningen föreslog omval av Linda Maria Vonstad. Inga övriga förslag fanns.

Beslut: Linda Maria Vonstad omvaldes till förbundsordförande.

§ 17 Val av vice förbundsordförande
Valberedningen föreslog omval av Catarina Niklasson Schöön. Inga övriga förslag fanns.

Beslut: Catarina Niklasson Schöön omvaldes till vice förbundsordförande.

§ 21 Val av övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningen föreslog omval av Kerstin Linde, Owe Sandström, Gunnela Ståhle och Lina
Göransson. Valberedningen föreslog nyval av Annicka Engblom, Lennart Westman och Josefin
Liljeqvist. De nya föreslagna som fanns närvarande presenterade sig kort för stämman.

Beslut: Kerstin Linde, Owe Sandström, Gunnela Ståhle, Lina Göransson, Annicka Engblom,
Lennart Westman och Josefin Liljeqvist valdes till ledamöter i förbundsstyrelsen.

§ 22 Val av två revisorer, varav en auktoriserad
Valberedningen föreslog omval av Josefin Fors, Grant Thornton och Christina Holmberg,
Djurskyddet Strängnäs.

Beslut: Josefin Fors (Grant Thornton) och Christina Holmberg (Djurskyddet Strängnäs)
omvaldes som revisorer.

§ 23 Val av revisorsersättare, varav en auktoriserad
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Valberedningen föreslog omval av Kajsa Goding, Grant Thornton och Kenneth

Andersson, Djurskyddet Kristinehamn

Beslut: Kajsa Goding (Grant Thornton) och Kenneth Andersson (Djurskyddet

Kristinehamn) omvaldes till revisorsersättare
§ 24 Val av valberedning samt sammankallande
Valkommittén genom Jeanette Carlén, föreslog omval av Björn Dahlén (Djurskyddet
Kronoberg), Lars Holmberg (Djurskyddet Djurvännerna i Stockholm) och Barbro Palm
(Djurskyddet Kristinehamn) med Björn Dahlén som sammankallande. Inga fler förslag fanns.

Beslut: Björn Dahlén (Djurskyddet Kronoberg), Lars Holmberg (Djurskyddet Djurvännerna i
Stockholm) och Barbro Palm (Djurskyddet Kristinehamn) omvaldes till valberedning.
Björn Dahlén valdes till sammankallande för valberedningen.

§ 25 Val av ersättare i valberedningen
Valkommittén föreslog nyval av Lena Jonsson, Djurskyddet Härnösand.

Beslut: Lena Jonsson (Djurskyddet Härnösand) valdes till ersättare i valberedningen.

§26 Eventuellt övriga val

Inga andra val gjordes.

§ 24 Stämmans avslutande
Mötesordförande Josefin Hellroth Larsson tackade för helgen och överlämnade klubban till den
omvalde förbundsordföranden Linda Maria Vonstad. Linda Maria tackade å hela styrelsens
vägnar alla deltagare och förbundskansliet och mötespresidiet.

Linda Maria Vonstad förklarade stämman avslutad.
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Vid protokollet

Åsa Hagelstedt

Mötesordförande

Josefin Hellroth Larsson

Justeras

Justeras

Carina Nygren Edlund

Linnéa Stjernberg
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Signatures for document with ID: AA5E9D5D-73C8-4D6E-B974-989EFC0AFBC6.

Åsa Hagelstedt
E-mail: asa.hagelstedt@djurskyddet.se
Role: Generalsekreterare
Verified by Mobile BankID
2022-06-09 12:57 CEST

Josefine Hellroth Larsson
E-mail: jos.larsson@gmail.com
OTP by e-mail: jos.larsson@gmail.com
2022-06-09 15:07 CEST

Linnéa Stjernberg
E-mail: lj.stjernberg@gmail.com
OTP by phone: 0705114823
2022-06-11 20:54 CEST

Carina Nygren Edlund
E-mail: carina.nygrenedlund@regionkalmar.se
Role: Djurskyddet Kalmar
OTP by e-mail: carina.nygrenedlund@regionkalmar.se
2022-06-17 08:11 CEST
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