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Verksamhetsberättelse för 
Eskilstuna Djurskyddsförening  

verksamhetsåret 2020 
 

 
 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 
 

• Ordförande  Marie Louise Arnell 
• Kassör   Anita Carlsson 
• Sekreterare   Nils-Erik Tandersten 
• Vice ordförande/PR-grupp Susanna Karijoki 
• Ledamot   Pauliina Porkka 
• Ledamot   Yvonne Hedin  
• Ledamot   Therese Karlsson   
• Ledamot   Björg Rognsvåg Kleverman 
• Ledamot   Inger Källman 
• Suppleant   Roger Källman 
• Suppleant  Ronja Pyyaho 
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Föreningen har under verksamhetsåret, liksom tidigare, haft tre effektiva arbetsutskott: Djurhemsgruppen, 
PR-gruppen och Fastighetsgruppen som har bestått av styrelseledamöter men även personal och 
medlemmar utanför styrelsen. 
 
Styrelsen har under räkenskapsåret bara haft 8 (åtta) protokollförda sammanträden pga. Corona pandemin 
inklusive det konstituerande mötet. Alla möten har hållits i en god positiv stämning och alltid med en kopp 
kaffe med något gott till när vi träffats fysiskt! I stort sett alla beslut har kunnat fattas i konsensus.  
 
Djurhemsgruppen och PR-gruppen för protokoll från sina respektive möten. Dessa protokoll gås igenom 
vid det närmast följande styrelsemötet och ligger sedan som bilagor till styrelsens protokoll.  
Djurhemsgruppen har haft 9 möten och PR-gruppen har bara haft 2 möten under 2020 då vi inte har haft 
några aktiviteter inplanerade pga. Corona pandemin. 
 
Representanter för styrelsen har därutöver haft möten med Arbetsförmedling och fack. Vi har 
kommunicerat med Eskilstuna Kommuns representanter vad gäller skötsel och underhåll av fastigheten på 
Kälby. 
 
Vi har även anordnat träffar med volontärer och boxfaddrar.  
Styrelsen, personalen och de mest aktiva av volontärerna har deltagit i kurser för att öka vår kompetens. 

Föreningsaktiviteter 
Föreningen har under verksamhetsåret bland annat anordnat: 

• Årsmötet 2020 hölls utanför klubbstugan i Kälby den 25 juni. 

• Något höstmöte kunde inte planeras in  på grund av pandemin. 

• Föreningen har under året kontinuerligt marknadsfört sina katter via föreningens hemsida och på 
Facebook där även privatpersoner har kunnat efterlysa samt redogöra för upphittade djur. 

• Den årliga Julnytisen för styrelsen och personalen fick även den ställas in.  

• Se vidare under Djurhemmet och PR-gruppen. 

Medlemmar 
Föreningen hade 385 medlemmar vid årets slut 2020 (422 medlemmar 2019). Av dessa var 162 enskilda 
medlemmar, 96 var familjeansvariga och 127 var familjemedlemmar till dessa. 
 
Medlemsavgiften har varit 350 kr för familj, 300 kr för enskild medlem samt 100 kr för ungdom  
under 18 år.  
Under året har 16 nya medlemmar tillkommit och en del har utgått av olika anledningar. 
 
Medlemmarna har hållits informerade via brevutskick och e-mail samt på föreningens hemsida och genom 
Facebook. 
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Ekonomi 
 
Vi har liksom tidigare år hyrt lokalerna i Kälby av Eskilstuna Kommun samtidigt som vi 
fått hyresbidrag.  
Kostnader för elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning och väghållning samt snöröjning  
står Eskilstuna Kommun för. 
 
Under år 2020 har vi liksom tidigare år fokuserat på god ekonomi. Vi lade en budget som i stort 
överensstämde med året innan. Men på grund av pandemin blev resultatet annorlunda med  
minskade intäkter, dels betr. inackorderingar, dels uteblivna intäkter från våra PR-aktiviteter och då 
främst vår återkommande höstloppis. 
 
Alla katter har fått den veterinärvård de haft behov av vilket inneburit höga kostnader i många av fallen. 
Vi ansökte därför om bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen vilket beviljades. 
 
Beträffande det ekonomiska utfallet så blev det ett mindre underskott och för ytterligare information 
hänvisar vi till balans- och resultatrapport för år 2020. 

 
 

PR-gruppen 
 
Eskilstuna Djurskyddsförening har en PR-grupp bestående av 6 personer. Avsikten för gruppen var att 
träffas 1 gång/månad som tidigare år (förutom juli och december), men som för alla andra satte pandemin 
käppar i hjulen även för oss, och det blev inte mer än två möten i början på året. Resten av året sköttes 
kontakterna via mejl och telefon.   
Under 2020 har gruppen inte haft några sedvanliga aktiviteter, även samtliga evenemang har blivit 
inställda. Således har gruppen endast tillsammans med övriga i styrelsen gjort följande: 
 

• Låtit trycka en väggalmanacka för 2021 som sålts i ca 400 exemplar. 
• Haft insamlingsbössor och fodertunnor utställda på div platser. 
• Arbetat som ambassadörer för Eskilstuna-El vilket innebär att vi gjort reklam för dem, och på det 

sättet försökt få deras kunder att välja oss som den förening de vill att Eskilstuna-El ska stödja 
genom ett ekonomiskt bidrag (vi får en summa för varje ”kryss”). För 2020 fick vi bidrag för 
78 ”kryss”.  

 
Djurhemmet 
 
Under 2020 har vi tagit emot ett antal hemlösa katter både vuxna och kattungar. Vi har även tagit emot 
omplaceringar i mån av plats. Sammanlagt har vi haft 56 vuxna katter och 24 kattungar. 
Tyvärr har inte alla katter gått att rädda. Vi har mist 9 stycken under året. Alla har fått somna in med 
inrådan av veterinär då dom varit för sjuka. 
 
Vi har glädjande nog under året funnit ägare till 3 katter tack vara att dom vart id-märkta och registrerade i 
SKK eller Sverak. 
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Även vår information på hemsidan och Facebook har hjälp att hitta ägarna. 
Priset på våra katter i år har varit 1500 för vuxen katt då är dom grundvaccinerade, veterinärbesiktade, 
kastrerade, id-märkta, registrerade i SKK och avmaskade 2 gånger. 
 
Kattungar har i år kostat 2000 då vi i år valt att chippa och registrera alla kattungar, även dom är 
grundvaccinerade veterinärbesiktade och avmaskade. 
 
Alla katter som lämnar oss är olycksfallsförsäkrade i 5 dagar. En representant från Agria ringer under de 5 
dagarna upp den nya ägaren för att höra om det vill teckna försäkring. För varje försäkring som tecknats 
har vi fått 50 kr i ersättning. 
 
Djurspecialisten har under året sponsrat med ett välkomstpaket till varje katt som fått nytt hem. 
 
Vi har haft 23 st. inackorderingar i år både kortare och längre perioder. I och med pandemin har det inte 
blivit så mycket inackorderingar som vi hoppats då många avbokat sina resor. 
 
Vi har även märkt av pandemin genom att vi inte fått in så många katter och dom vi fått in har adopterats 
direkt. På våren och sommaren hade vi lite fler katter än vad vi hade på hösten. 
 
På både vår och hösttermin har vi haft praktikanter från Realgymnasiets djurprogran. 
Har även feriepraktikanter under sommaren. Vi hade även en vikarie under semestertiden. 
Anne gick i pension och Pär blev anställd april 2020 efter 6 månaders arbetsträning. 
 
Djurhemsgruppen har bestått av  
Aino Zetterström          Volontär 
Maj-Britt Havbrandt     Kontaktperson till webbmaster 
Yvonne Hedin               Personalansvarig och styrelseledamot 
Pauliina Porkka             Styrelseledamot 
Ronja Pyyaho                Volontär och suppleant 
Pär Ehn                          100% Lönebidrag Volontäransvarig 
Sandra Broberg             100% lönebidrag 
 
Jouren har bestått av  
Yvonne Hedin 
Maj-Britt Havbrandt 
Pauliina Porkka. 
 
 
På vardagar fanns personal på Kälby mellan 8.00-16.30 
Vid behov var i första hand jouren behjälplig vid tex personals sjukdom eller ledighet. 
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Svenska Djurskyddsföreningen. 

Medlemskapet i Svenska Djurskyddsföreningen kostar kr 1500 per år för föreningen som sådan.  
Som medlem får vi 5 ex av deras tidning 4 ggr per år och det har även medfört att vi fått generösa bidrag 
från Svenska Djurskyddsföreningen. 

Vi har även haft ett mycket givande möte med flera av de till Svenska Djurskyddsföreningen anslutna 
föreningar. Avsikten är att det ska bli flera sådana möten bl. a. med syftet att lösa problemen med att bli 
leverantör till Länsstyrelserna. 

Våra medlemmar får tidningen Djurens Värld 4 gånger per år. Eskilstuna Djurskyddsförening har under 
2020 betalat kr 100 per medlem i Svenska Djurskyddsföreningen för denna tidning 
Vi räknar dock med att vi kan få bidrag för särskilda projekt och oväntade utgifter.  

Kälby 2021-04-16 
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