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Verksamhetsberättelse för 

Djurskyddet Eskilstuna 

för verksamhetsåret 2010 
 

 

 

Så här mysigt kan det se ut en vinterdag vid djurhemmet i Kälby. 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 
 

• Ordförande  Christer Luthman 
• Vice ordförande   Gabriella Zsido 
• Kassör   Raija Törnqvist 
• Sekreterare  Eirik Isene 
• Ledamot   Maj-Britt Havbrandt 
• Ledamot   Yvonne Hedin 
• Ledamot   Annika Ågefors 
• Suppleant  Britt-Marie Lindberg 
• Suppleant  Gudrun Andersson 
• Suppleant  Christer Graff 

 
Styrelsen har under räkenskapsåret haft 17 (sjutton) protokollförda sammanträden samt ett antal möten där 
endast ekonomi och budget avhandlats. Revisorerna har aktivt tagit del i detta arbete.  
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Styrelsen har därutöver haft 2 möten med fackliga företrädare och flera möten med Arbetsförmedlingen. Vi 
har haft ett 3 timmar långt besök av en representant från Kultur- och Fritidsnämnden. Vi har varit på besök 
hos kommundirektören i Eskilstuna. Vi har träffat pressen flera gånger och även pratat i Radio Sörmland etc. 
 
Under året har utsedda ledamöter haft frekventa möten med personalen och ett par möten med volontärer i 
syfte att diskutera arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse samt försökt förbättra dessa. 
 
Föreningen deltog i ett Årsmöte i Djurskyddet Sverige i Stockholm. 
 
Föreningen har under verksamhetsåret bland annat anordnat: 

• Öppet Hus sista lördag varje månad samt varje onsdagskväll. 
• Vi hade städdagar på Kälby 10 april och 23 oktober med ganska dåligt deltagande.  
• Vi har deltagit i Kattens dag och andra evenemang där vi kunnat propagera för djurskydd och 

djurhemmet i Kälby. 
• Vi har skramlat med insamlingsbössor överallt vi kunnat 
• Vi har varit på alla vi kunnat komma på som kunde tänkas vilja skänka en slant till Djurskyddet 

Eskilstuna och/eller djurhemmet i Kälby. 
 
Årsmötet 2010 hölls på Vilsta Sporthotell den 25 mars. 
 
Föreningen hade 550 medlemmar vid årets slut 2010, dvs. vi har ökat medlemsantalet med hela 27 %! Av 
dessa var 196 enskilda medlemmar, 152 var familjeansvariga och 202 familjemedlemmar. Medlemsavgiften 
är kr 300 för familj och 250 för ensamstående medlem. 

Ekonomi 

Vi hyr lokalerna i Kälby av Eskilstuna Kommun för kr 20 000 per år samtidigt som vi får ett hyresbidrag  
på kr 20 000.  
Djurskyddet Eskilstuna betalar inte ett öre för elektricitet inkl. uppvärmning, vatten och avlopp, 
sophämtning och väghållning inkl. snöröjning etc. Detta har uppskattats utgöra ytterligare ca kr 70 000 per 
år (som inte finns med i vår bokföring).  
 
Redan 2009 var ett besvärligt år vilket gjorde att vi gick in i 2010 med ganska magra reserver och fick släpa 
med oss utgifter för personalavveckling. Även 2010 har varit ekonomiskt och mentalt ett mycket tungt år. 
 
Våra tillgångar under årens lopp och hur dessa har krympt: 
 

• 2006 hade vi kr 652 596 disponibla i början på året. Detta ökade med kr 96 919 under året trots ett 
uttag på ca kr 60 000.  

• 2007 hade vi kr 745 056 disponibla i början på året. Detta minskade med kr 212 744 under året. 

• 2008 hade vi kr 523 543 disponibla i början på året. Detta ökade med 259 337 under året. Det 
gjordes inga större uttag under året. 

• 2009 hade vi kr 772 353 disponibla i början på året. Detta minskade med 459 210 under året. 

• 2010 hade vi kr 312 492 disponibla i början på året. Fram till 11 maj hade vi tagit ut  
kr 155 000 ur dessa tillgångar. Senare under året har vi dock fått in omkring kr 210 000 i gåvor, 
donationer och sponsring varför vi ved årets slut hade kr 368 222 i behållning. 
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I ovanstående sammanställning har inte penningmarknadsfonderna räknats med eftersom dessa  
(ca kr 317 500) inte får användas för drift av djurhemmet. Dessa pengar är låsta till annan specificerad 
verksamhet. 
 
Årsmötet 2010 beslöt att ”fokus måste läggas på att få föreningens ekonomi i balans”. Den föreslagna 
budgeten hade ett resultat på kr -150 548 och Årsmötet beslöt att den nya styrelsen skulle presentera en 
reviderad budget för 2010 samt att den föreslagna budgeten skulle läggas till handlingarna. 
 
Sedan dess har styrelsen ägnat extremt mycket tid på att få ordning på ekonomin.  
Till en början kunde styrelsen konstatera att med befintlig förbrukning av medel (löner och 
veterinärkostnader etc.) skulle det bli omöjligt fortsätta verksamheten efter nyår 2010/2011. Pengarna var på 
väg att ta slut. Det fanns en klar risk att om vi inte vidtog drastiska åtgärder skulle föreningen vara tvungen 
att stänga Djurhemmet redan vid årsskiftet 2010/2011. Detta var något vi tvunget måste undvika. 
 
Baserat på detta började styrelsen att vidta åtgärder som att t ex varsla personal om uppsägning och se över 
ingångna avtal med lång uppsägningstid.  
Vi gick ut med en pressrelease där vi berättade om vårt predikament. Vi träffade media och berättade om 
läget och vi hade ett medlemsmöte på Kälby. Vår förhoppning var att Eskilstuna kommun skulle inse att 
Djurskyddet Eskilstuna gör ett jobb som ingen annan gör inom kommunen samt att det skulle komma att 
kosta kommunen mycket mera om de skulle ta itu med detta jobb själv, än om de gav oss ett bidrag.  
Vi bedömde att det som fattas i en ”normalbudget” för att verksamheten skall ”gå runt” rör sig om kr 150 
000 – 200 000. Detta förklarade vi för Kommundirektör Pär Eriksson vid ett möte den 4 augusti 2010. Vi 
fick i Kultur- och Fritidsnämnden den 23 november 2010 godkänt ett bidrag på kr 100 000 – inte riktigt det 
vi hade blivit lovade. 
 
Vi har i alla fall fått ett hyfsat bidrag från Eskilstuna kommun men vi begränsar oss ju inte till att enbart ta 
emot hemlösa katter inom Eskilstuna kommun. Vi har därför börjat vidta åtgärder för att försöka få bidrag 
även från Katrineholm, Flen och Kungsör där det inte finns något som motsvarar vårt djurhem och 
Djurskyddet Eskilstuna. Ett bidrag per omhändertagen katt från dessa kommuner tycker vi vore lämpligt.  
 
Vi har på alla sätt försökt att få sponsorer och vi har tiggt gåvor och donationer överallt – och vi har fått ett 
fantastiskt gensvar – massor med gåvor och bidrag av alla slag och många nya medlemmar!  
 
Dessutom har vi dragit ner på alla typer av kostnader – hårt!  
 
Eftersom en genomsnittskatt som vi tagit hand om kostar Djurskyddet Eskilstuna kr 2 000 – 2 200 och vi 
sedan säljer denna katt för endast kr 1 200, är det givet att vi inte bedriver någon affärsverksamhet. Vi måste 
lita på att vi får bidrag, arv, donationer och gåvor i tillräcklig omfattning – vilket vi alltså uppskattar ligga i 
storleksordningen kr 150 000 – 200 000 per år. 
Vi är helt beroende av dessa gåvor och bidrag!  
 
Det måste även finnas reserver för oförutsedda utgifter när vi drabbas av sjukdomar eller andra olyckor. 
 
I övrigt hänvisar vi till bifogade Resultats- och Balansräkningar för 2010. 
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Djurhemmet 

Under året har vi tagit hand om 239 katter.  
Vi har varit tvungna att avliva 45 katter pga. sjukdom eller för att de varit så förvildade att de inte kunde 
omplaceras/säljas. 22 katter fanns kvar på djurhemmet vid årsskiftet. 
 
Priset på vuxen katt har under året höjts till kr 1 200. 
 
Samtliga intagna katter dataregistreras och förses med diarienummer. Varje katt följs upp och viktiga 
händelser förs in i dataregistret. 
 
Föreningen har ett avtal med Eskilstuna Djurklinik där vi har 25 % rabatt på alla deras priser. Detta avtal 
omfattar även Regiondjursjukhuset Strömsholm.  
 
De två karantänavdelningarna fylls på resp. töms växelvis med intagna katter med drygt två veckors 
mellanrum. En intagen katt sitter 15 – 17 dagar i karantän innan den kan tas in på djurhemsavdelningen. De 
vaccineras efter 2 -3 dagar och efter ytterligare 3-4 dagar blir de avmaskade.  
 
Genom att ha ”Öppet Hus” och genom att kunna annonsera i EskilstunaKuriren till kraftigt reducerat pris har 
vi kunnat hitta köpare till våra katter. EskilstunaKuriren har varit en mycket bra sponsor. 
 
Vi har i begränsad omfattning kunnat inackordera våra medlemmars katter. Vi tar f.n. kr 100 per dygn. Vi 
hoppas att denna service kan bli ännu bättre om vi slipper drabbas av smittsamma sjukdomar bland katterna. 

Personal på Djurhemmet. 

Djurhemsansvarig Christer Luthman 
Bitr. personalansvarig Gabriella Zsido och Annika Ågefors 
Volontärsansvarig Britt-Marie Lindberg 
Personal   Anita Jonsson med lönebidrag, 50 % 
Personal  Maria Gustavsson med lönebidrag 100 %  
Vikarie  Merja Niemelä utan lönebidrag 
 
Vi har dessutom haft några personer på Fas 3 avtal med arbetsförmedlingen. 
Personalen sköter djurhem och karantän måndag till fredag 08.00 – 17.00 
Volontärer och styrelsens ledamöter och suppleanter sköter djurhem och karantän under lördagar, söndagar 
och andra helger. Det har under hösten varit svårt att få tillräckligt med volontärer att ställa upp – den som 
varit volontärsansvarig har avsagt sig jobbet på grund av att det varit tungt och att hon tycker att det saknats 
stöd i styrelsen. 
 
Under året har det hållits möten med personalen ungefär en gång i månaden.  
 
Vi har haft träffar med volontärerna 3 gånger. 
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PR och media 

Vi har under året många gånger varit föremål för reportage i tidningar och i radio.  
 
Vi har informerat våra medlemmar genom ett utskickat medlemsblad, genom ett medlemsmöte under hösten 
samt genom vår omfattande Hemsida där vi presenterar de katter vi har till salu och informerar om 
verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


