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Förslag till Verksamhetsplan för 2021. 
Styrelse och ledning 
Styrelsen avser att ha ett styrelsemöte, fysiska som digitala, ungefär en gång i månaden även under 2021. 
Djurhemsgruppen avser att ha möten minst en gång i månaden.  
PR-gruppen avser att mötas vid behov om aktiviteter kan genomföras på grund av Coronapandemin. 
Alla dessa grupper arbetar helt ideellt utan någon form för ersättning.  
 
Därutöver avser vi att ha 

• möten med volontärer 
• möten med boxfaddrar 
• möten med facket och med arbetsförmedlingen 
• möten med Eskilstuna kommun 
• Styrelsen kommer att fördela ansvar och befogenheter på samma sätt som vi gjort sedan 2013 

eftersom det visat sig fungera bra. Eventuellt kan små förändringar göras i samförstånd när sådana 
behov dyker upp. 

• Styrelsen ska hålla medlemmarna informerade genom utskick (medlemsblad) och genom 
föreningens hemsida och Facebook. 

 
Föreningen ska delta i till exempel Kattens Dag med flera evenemang på liknande sätt som tidigare för att 
göra PR för våra husdjur och för vårt arbete.  

Ekonomi: 
Föreningen förväntar sig samma villkor för hyra av Kälby för 2021 som under tidigare år. 
 
Föreslagen budget för 2021 baseras på resultatet från 2020 med några smärre justeringar. Vi tror och 
hoppas att verksamheten kommer något bättre än 2020. Vi tror att antalet omhändertagna katter kommer 
att vara några fler än 2020 och att vi kan förlita oss på omplaceringar och inackorderingar blir minst i nivå 
med 2020. 
 
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2022.  
 
PR-gruppen skall göra PR för Eskilstuna Djurskyddsförening och försöka skaffa fler medlemmar, fler 
sponsorer och donatorer. Målet är att alla i vårt upptagningsområde skall veta vad Eskilstuna 
Djurskyddsförening är och hur man tar kontakt med oss för djurskyddsärenden och för donationer till 
verksamheten etcetera. 
 
Styrelsen skall bl. a. genom PR-gruppen engagera medlemmar i olika aktioner där man skall insamla medel 
för Djurhemmets drift. Vi skall pröva olika sätt att skaffa donationer och gåvor – monetära och i form av 
kattmat och kattsand etcetera – bland annat skall vi delta i olika utställningar och arrangemang där temat är 
katter och andra sällskapsdjur.  
 
Vi ska genom Fastighetsgruppens försorg fortsätta med att sköta fastighetsunderhåll, städning och 
utsmyckning av Kälby (klubbstuga och utomhus).  
 
Vi kommer kontinuerligt att försöka få förmånliga avtal med veterinärer och med leverantörer till 
Djurhemmet. 
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Då vi under året väntar in kapitalintäkter i form av gåvor, del i fastighetsarv samt värdepapper så har vi för 
avsikt att göra en del investeringar när det gäller inomhusmiljöerna, förrådsutrymmen vid Kälby samt 
utrustning och utbildning inom livräddning. Dessa intäkter och kostnader ligger inte med i den föreslagna 
budgeten då omfattningen är något osäker. 
 
Dessutom vill vi därför också i samband med att vi i år fyller 80 år göra något festligt för alla våra 
medlemmar, volontärer och boxfaddrar. 
 
 

Personal 
Vi hoppas vi kan fortsätta med vår duktiga personal, Sandra Broberg och Pär Ehn.  
 
Vi kommer att fortsätta ett anlita Nils-Åke Andersson för nödvändig snöröjning, gräsklippning och 
lövkrattning etcetera. Det kommer även att vara nödvändigt med ett stort engagemang av Yvonne Hedin, 
Pauliina Porkka och andra i styrelsen för att få det hela att gå runt.  
 
Vi räknar med att Djurhemsgruppen ska kunna klara Djurhemmets ledning.  
 
Vi ska göra vad vi kan för att samarbetet mellan personal, volontärer och styrelse skall fungera bra så att 
alla trivs. Vi räknar med att vi kan erbjuda feriearbete till några ungdomar i sommar. 
 
Vi ska erbjuda personal och styrelse vidare utbildning när sådan finns att tillgå. 
 

Övrigt 
Vi skall delta i djurskyddskampanjer av olika slag. 
 
Vi avser att ha eventuellt ha en Loppmarknad i september om smittläget för Coronaviruset så tillåter. 
 
Vi avser att under hösten 2021 eller under våren 2022 tillsammans med Djurkliniken Eskilstuna om 
möjligt driva en kastrationskampanj av katter.  
 
Eskilstuna Djurskyddsförening ska fortsätta att vara medlem i Svenska Djurskyddsföreningen och våra 
huvudmedlemmar ska vara anmälda som stödmedlemmar i syfte att de ska få tidningen Djurens Värld. 
Detta kostar en del men kommer att ge stora fördelar och möjligheter till bidrag. 
 

Verksamhetsmål. 
Omhändertagna katter 2021:  75–100 
 

• Under 2013 utarbetade vi en Djurhemspolicy som vi tänker följa även i fortsättningen.  
Vår Djurhemspolicy finns på vår hemsida och är tillgänglig för alla. 

• Jordbruksverkets regler och rekommendationer ska följas vid omhändertagande, förvaring och 
behandling av omhändertagna katter. 

• Köpare av katt skall i möjligaste mån undersökas om lämplighet. Samma regler skall tillämpas så 
långt det går även för jourhem. 

• Bibehålla de väl inarbetade rutiner som gäller för karantänavdelningarna i syfte att minska 
smittorisken. 
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• Vi ska bearbeta sponsorer, donatorer, boxfaddrar och allmänhet i syfte att öka våra inkomster.  
Vi ska även söka alla bidrag som kan sökas.  

• Onödiga utgifter ska undvikas i möjligaste mån. Vi ska alltid jaga billigaste alternativ och den mest 
ekonomiska lösning på varje nödvändig utgift där det går utan att ge avkall på kvaliteten. 

• Medlemskåren skall öka under 2021. 
• Verka för att alla medlemmar som tecknat avtal med Eskilstuna-el anger oss som stödförening. 

 
 
 
Eskilstuna Djurskyddsförening skall vid årets slut vara ännu mer känt i hela Eskilstuna kommun som en 
ideell förening som strävar efter att alla djur i Eskilstuna kommun skall ha det bra, och att vi driver en 
verksamhet som är värd att stödjas. 
 
Vi ska då bedriva en mera riktad informationsspridning genom inbjudningar till studiebesök.  
Då främst till lokala pensionärsorganisationer och organiserade barngrupper. 
 
Kattens status i samhället skall under de närmaste åren försöka höjas till samma nivå som hundens.  
Många fler katter skall ID-märkas och registreras. 
 
Föreningen skall informera om djurskyddsfrågor i alla möjliga sammanhang där detta kan vara lämpligt 
och när vi har kompetens och kapacitet för sådant. Vi ska samarbeta med länsstyrelsen om 
konsekvenserna av ny lagstiftning. 
 
Vi hoppas givetvis att vi ska få flera donationer och arv även i fortsättningen och vi skall givetvis,  
som alltid, sträva efter att föreningens ekonomi skall gå ihop vid årets slut. 
 
 
 
 
 
Styrelsen för Eskilstuna Djurskyddsförening 
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