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Verksamhetsberättelse för 
Eskilstuna Djurskyddsförening  

verksamhetsåret 2021 
 

             
 
 
 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 
 

• Ordförande  Marie Louise Arnell 
• Kassör   Anita Carlsson 
• Sekreterare   Nils-Erik Tandersten 
• Vice ordförande   Susanna Karijoki 
• Ledamot   Pauliina Porkka 
• Ledamot   Yvonne Hedin  
• Ledamot   Therese Karlsson   
• Ledamot   Björg Rognsvåg Kleverman 
• Ledamot   Inger Källman 
• Suppleant   Aino Zetterström 
• Suppleant  Anne-Louise Norén t.o.m. 2021-09-30 
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Föreningen har under verksamhetsåret, liksom tidigare, haft tre arbetsutskott: Djurhemsgruppen,  
PR-gruppen och Fastighetsgruppen som har bestått av styrelseledamöter men även personal och 
medlemmar utanför styrelsen. 
 
Styrelsen har under räkenskapsåret haft 12 (tolv) protokollförda sammanträden. Av dessa har 4 (fyra) 
hållits digitalt p.g.a. Coronapandemin. Alla möten har hållits i en god positiv stämning och då ibland med 
en kopp kaffe med något gott till när vi träffats fysiskt! I stort sett alla beslut har kunnat fattas i enighet.  
 
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 16 (sexton) möten. PR-gruppen har inte haft några reguljära möten under  
2021 då inga aktiviteter blev inplanerade p.g.a. Coronapandemin. 
 
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. 
 
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: 

• Då föreningen under året fyllde 80 år så inbjöds alla medlemmar och volontärer till en 
jubileumskryssning på Mälaren med M/S Havsörnen kvällen den 19 augusti. Där bjöds det då  
på räkor eller tacos, nybakat bröd och annat tilltugg. 47 personer deltog på resan. 
 

Innan avgång från Torshälla hamn genomförde vi årsmötet som var kraftigt försenat på grund av 
Coronapandemins restriktioner. 

• 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 Julknysisen för styrelsen och personalen fick även den ställas in.  

• Se vidare under Djurhemmet och PR-gruppen. 

Medlemmar 
Föreningen hade 364 medlemmar vid årets slut 2021 (385 medlemmar 2020). Av dessa var 147 enskilda 
medlemmar, 92 var familjeansvariga och 124 var familjemedlemmar till dessa. 
 
Under året har 13 nya medlemmar tillkommit och en del har utgått av olika anledningar. 
 
Medlemsavgiften har varit 350 kr för familj, 300 kr för enskild medlem samt 100 kr för ungdom  
under 18 år. 
  
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 2021 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 det även i år 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 med bl a 
provtagningar och tandåtgärder i många av fallen.  
 
Vi har med tacksamhet mottagit ett större arv, som vi delat med tre andra organisationer/föreningar.  
Det innebär en stor hjälp för oss i vårt fortsatta arbete med att omhänderta hemlösa katter. 
Vi har i år även mottagit många penninggåvor vilket är mycket glädjande. 
 
I och med detta så har vi låtit investera i en förbättrad inomhus miljö för våra katter och aven 
personal. Detta genom att installera åtta luftrenare till alla våra utrymmen. Ytterligare 
investering på fastigheten är planerad och då genom att uppföra ett nytt kallförråd vid klubbstugan. 
 
Beträffande det ekonomiska utfallet så blev det ett större överskott och för ytterligare information 
hänvisar vi till balans- och resultatrapport för år 2021. 

 

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 inga fysiska möten under året. Kontakterna har istället skötts via 
mejl och telefon. 
Under 2021 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 2022 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 2021 fick vi bidrag för 
131 ”kryss”. 

• Medverkat vid Näshultarundan 14 augusti. 
• Medverkat vid Kattens Dag på Djurspecialisten lördagen den 1:a advent där vi informerade om vår 

verksamhet och sålde almanackor och div småsaker. 
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Djurhemmet 
 
Under 2021 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 65 individer inregistrerade vara 16 var kattungar. 
Tyvärr har inte alla katter gått att rädda. Vi har mist 10 under året. Alla har fått somna in med inrådan av 
veterinär då dom varit för sjuka. 
 
Vi har glädjande nog under året funnit ägaren till 1 katt som vi omhändertagit och då var vår information  
på hemsidan och Facebook till stor hjälp. 
 
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 lämnat oss har varit olycksfallsförsäkrade i 5 dagar hos Agria. En representant från Agria 
ringde under de dagarna upp den nya ägaren för att höra om det vill fortsätta 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 16 st. inackorderingar i år både kortare och längre perioder. I och med pandemin har det inte 
blivit så mycket inackorderingar som vi hoppats på, då många avbokat sina semesterresor. 
 
Vi har även märkt av pandemin genom att vi inte fått in så många katter och dom vi fått in har adopterats 
vidare omgående. 
  
På både vår och hösttermin har vi haft praktikanter från Realgymnasiets djurprogram och även ferie- 
praktikanter från kommunen under sommaren. Vi anställde Rebecka Ristola Andersson som vikarie under 
semestertiden och då Pär valde att säga upp sig från den 21 dec fick Rebecka börja hos oss i stället från 
den 1 december på sex månaders provanställning. 
 
Djurhemsgruppen har bestått av  
Aino Zetterström           Volontär 
Maj-Britt Havbrandt     Kontaktperson till webbmaster 
Yvonne Hedin                Personalansvarig och styrelseledamot 
Pauliina Porkka              Styrelseledamot 
Anita Carlsson Styrelseledamot (deltagit delvis under året) 
Pär Ehn                           Heltid med lönebidrag t.o.m 21 dec  
Sandra Broberg              Heltid med lönebidrag 
Rebecka R. Andersson Heltid med lönebidrag fr.o.m. 1 december 
 
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.  
 
Även våra medlemmar får tidningen Djurens Värld 4 gånger per år. Eskilstuna Djurskyddsförening har 
under 2021 betalat kr 100 per stödmedlem i Svenska Djurskyddsföreningen för denna tidning. 
 
Vi har haft möjlighet att söka bidrag för särskilda projekt och oväntade utgifter. Eftersom ekonomin varit 
gynnsam under året så har inga bidrag sökts under 2021.  
 
 
 
 
 
Kälby i april 2022. 

 
 
 

 
_________________________________ _______________________________ 
Marie Louise Arnell, Ordförande  Anita Carlsson, Kassör 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
Pauliina Porkka   Nils-Erik Tandersten, Sekreterare   
 
 
_________________________________ ____________________________________   
Susanna Karijoki, Vice ordförande  Yvonne Hedin, Personalansvarig 
 

________________________________  ________________________________ 
Therese Karlsson   Björg Rognsvåg Kleverman  
 

________________________________  
Inger Källman 


	Verksamhetsberättelse för Eskilstuna Djurskyddsförening  verksamhetsåret 2021
	Föreningsaktiviteter
	Medlemmar
	Ekonomi
	PR-gruppen
	Svenska Djurskyddsföreningen.


