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Verksamhetsberättelse för 
Djurskyddet Eskilstuna 
verksamhetsåret 2012 

 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 

 

 Ordförande  Maude Larsson 

 Kassör   Karin Zartmann  

 Sekreterare  Eirik Isene 

 Vice ordförande  Susanna Karijoki 

 Ledamot   Maj-Britt Havbrandt 

 Ledamot   Yvonne Hedin 

 Ledamot   Gabriella Zsido 

 Ledamot   Sören Blomqvist 

 Ledamot   Linn Larsson 

 Suppleant  Katarina Kaufmann 

 Suppleant  Britt-Marie Österlund 

 Suppleant  Ingalill Andersson 

 Adjungerad för IT, hemsidan 

och medlemsregistret  Nils Erik Tandersten 

 

Vid det konstituerande mötet bildades en Djurhemsgrupp bestående av fyra personer samt en PR-grupp med 

representanter från styrelsen. 

 

Styrelsen har under räkenskapsåret haft 13 (tretton) protokollförda sammanträden inklusive det 

konstituerande mötet. Djurhemsgruppen har haft 7 protokollförda möten med personalen. PR-gruppen har 

träffats 10 gånger under året. 

 

Styrelsen har därutöver haft flera möten med Arbetsförmedlingen. Vi har träffat Eskilstuna Kommuns 

representanter vad gäller skötsel, underhåll och bidragsdel för Djurhemmet på Kälby. 

Vi har även ordnat två träffar med volontärer och boxfaddrar.  

 

Vi har haft individuella träffar med 4 riksdagspolitiker från Sörmland där vi försökt övertyga dem om 

nödvändigheten att införa förslaget till ny djurskyddslag, framförallt vad som avser katter. 
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Aktiviteter 

Föreningen har under verksamhetsåret bland annat anordnat: 

 Årsmötet 2012 hölls på Vilsta Sporthotell den 15 mars. 

 Öppet Hus sista lördagen varje månad samt varje onsdagskväll. 

 Vi har haft insamlingsbössor på olika platser där vi fått in gåvor. 

 Tunnor har stått på Djurspecialisten Eskilstuna och i Konsum Ärla där man kunnat skänka mat och 

sand till Djurhemmet. 

 Föreningen anordnade ett medlemsmöte den 25 oktober på Vilsta Sporthotell Eskilstuna.  

 Föreningen har under året kontinuerligt marknadsfört sina omplaceringskatter via föreningens 

hemsida där även privatpersoner har kunnat efterlysa samt redogöra för upphittade djur. 

 Se vidare under Djurhemmet, PR-gruppen och Förbundet. 

Föreningen är medlem i Djurskyddet Sverige och Föreningen Strömsholm. 

 

Medlemmar 

Föreningen hade 497 medlemmar vid årets slut 2012 (544 medlemmar 2011). Av dessa var 191 enskilda 

medlemmar, 132 var familjeansvariga och 174 familjemedlemmar. Medlemsavgiften har varit 300 kr för 

familj, 250 kr för enskild medlem samt 100 kr för ungdom under 18 år. Under året har 31 medlemmar 

tillkommit och 78 utgick av olika anledningar. 

 

Medlemmarna har hållits informerade via föreningens hemsida samt genom ett medlemsblad vid två utskick. 

Ekonomi 

Vi har hyrt lokalerna i Kälby av Eskilstuna Kommun för 20 000 kr per år samtidigt som vi fått ett 

hyresbidrag på 20 000 kr.  

 

Djurskyddet Eskilstuna har tills nu sluppit betala för elektricitet inklusive uppvärmning, vatten och avlopp, 

sophämtning och väghållning inkl. snöröjning. Detta har uppskattats utgöra ytterligare ca kr 70 000 per år 

(som inte finns med i vår bokföring). 

 

Under år 2012 har fokus legat på att fortsätta vända ekonomin uppåt. Vi har fått ett välkommet bidrag från 

arbetsförmedlingen genom att ha FAS3 anställda. Vi har ett bra överskott detta år. Vi har även lyckats att få 

en del av våra veterinärkostnader betalda ur den penningmarknadsfond som tidigare varit helt låst.  
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Dock kan den goda trenden lätt brytas då vi är sårbara för sjukdomar och smittor på Djurhemmet. Det kan då 

bli omöjligt att omplacera katter. Vi får även stora problem om personal slutar eller blir sjuka då följden blir 

att vikarier måste tas in. Eftersom en genomsnittskatt som vi tagit hand om kostat Djurskyddet Eskilstuna 2 

000–2 200 kr och vi sedan sålt denna katt för endast 1200 kr, är det givet att vi inte bedrivit någon 

affärsverksamhet. 

 

Vi har fått lita på att vi fått bidrag, arv, donationer och gåvor i tillräcklig omfattning  

Vi har alltså varit helt beroende av dessa gåvor och bidrag! Ett stort tack till alla som bidragit till vår 

ekonomiska överlevnad och vår möjlighet att ta hand om hemlösa katter! 

 

Luthmanstugan byggdes bl.a. med medel från Christer Luthmans minnesfond. Minnesfonden är därmed 

avslutad och 12 900 återförs till balanserat resultat. 

 

Augustfonden har inte rörts under året. Saldot är 7 227 kr. Då våra tillgångar just nu är goda har alla katter, 

oavsett ålder, fått den veterinärvård de haft behov utav. Av den anledningen har vi inte behövt använda 

medel ur Augustfonden under 2012. Inga gåvor har tillkommit.  

 

Beträffande våra tillgångar och resultat under året hänvisar vi till Resultat- och Balansräkning för 2012. 

PR-gruppen 

 

Djurskyddet Eskilstuna har haft en PR-grupp bestående av 5 personer (den 5:e tillkom i nov). Syftet med 

denna grupp har varit att göra PR för Djurskyddet Eskilstuna och sprida kunskap om vårt arbete samt att 

skaffa intäkter för verksamheten. Under 2012 har gruppen tillsammans med övriga i styrelsen och volontärer 

gjort följande: 

 Anordnat Öppet Hus 5 maj med bl.a. visning av våra lokaler, tipspromenad, fika- och 

korvförsäljning. Vi hade även med oss Svenska Marsvinsföreningen, Svenska Råttsällskapet samt 

Västeråsortens Burfågelförening som informerade om sina resp. verksamhetsområden och visade upp 

några av sina djur i klubbhuset. En representant från Agria fanns på plats också. Evenemanget var 

välbesökt och vi fick t.o.m. besök av Eskilstuna Kuriren! 

 Medverkat vid Mellansvenska Kattklubbens årliga utställning i Vilstahallen 1-2 september där vi 

informerade om vår verksamhet och sålde våra kalendrar och div småartiklar. 

 Medverkat vid Kattens Dag på Djurspecialisten 1-2 december där vi, förutom att informera om vår 

verksamhet och sälja almanackor och div småsaker, även anordnade en ljusmanifestation där 

besökare kunde köpa gravljus att tända för sina bortgångna husdjur. Dessa placerades sedan utanför 

butiken. 

 Haft stort uppslag i Eskilstuna Kuriren med en mycket positiv artikel om Djurskyddet Eskilstuna och 

om hemlösa katter. 

 Medverkat i ett reportage om Djurskyddet Eskilstuna i Radio Sörmland 

 Haft informationskampanjer och försäljning på ICA Ekängen 2 gånger samt ICA Maxi 1 gång 
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 Marie Lidström har tagit underbara foton på katter som vi haft på Djurhemmet och som vi använt i 

en almanacka för år 2013. Dessa har sålts i över 400 exemplar för kr 100 per styck. 

 Tagit fram en ”rollup” som gör att vi väcker uppmärksamhet och syns betydligt bättre när vi ska 

medverka vid olika evenemang eller ha informationskampanjer.  

 Tagit fram ännu en broschyr som kan användas t.ex. för begravningsbyråer o. dyl. där vi vill 

framföra en vädjan att man ska tänka på oss t.ex. vid dödsfall. 

 Haft insamlingsbössor och fodertunnor utställda på div platser. 

 

Dessutom har PR-gruppen deltagit i ett medlemsmöte 25 oktober i Vilsta Sporthotell samt medverkat vid 

evenemanget ”Höja Kattens Status” på Djurmagazinet 17 november.  

Djurhemmet 

 

Under 2012 har vi som vanligt tagit emot ett stort antal hemlösa katter. 

Vi har lyckligtvis varit förskonade från sjukdomar som kattpest och kattsnuva, bara några fall av ringorm 

har upptäckts.  

 

Totalt har vi tagit emot 142 katter varav omkring hälften var kattungar. 

  

15 katter fanns kvar vid årets slut varav tre var kattungar. 

  

Många kattungar och även några vuxna måste fångas med fällor, då de inte haft kontakt med människor 

innan. Tack vare ett jourhem fick de den tid de behövde för att anpassa sig.  

 

Tyvärr kunde vi inte rädda alla katter, 8 st. avlivades då de redan vid ankomsten var i så dåligt skick att vår 

veterinär ansåg det vara obefogat att börja behandla dem.  

Det är alltid sorgligt med sådana besked, men vi tror att det var bäst för dem. 

 

Tack vare ID-märkning och information på vår hemsida kunde vi återlämna 9 katter till deras ägare.  

 

Vi har vid flera tillfällen hjälpt myndigheterna med katter, som inte behandlats väl i sina hem. I de flesta fall 

har vi fått överta katterna och gett dem nya hem. 

 

Vi har under året byggt en ny stuga, Luthmanstugan, som från början var tänkt som förråd och ett sjukrum.  

Stugan blev så rejält byggd att vi tänkte om och beslöt att den ska användas till kattmammor med ungar i 

stället. 

 

Den oisolerade Lillstugan görs därför om till förråd och med ett rum för nyligen intagna katter som 

misstänks ha någon sjukdom. Det senare rummet måste då värmeisoleras. Det arbetet har nyss påbörjats. 
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Vi har också gjort förbättringar i burarna på djurhemmet och karantänen. Väggar och golv har fått ny färg 

och löstagbara hyllor har ersatt de gamla väggfasta, allt för att underlätta städningen. En del nya klöspelare 

har köpts in tack vare bidrag från snälla givare. 

 

Vi har även under året förmedlat omplaceringar av tre kaniner varav en behövde omplaceras akut och två 

hittades utsläppta i en skog mitt i vintern.  

 

Förbundet 

Föreningen deltog i Djurskyddet Sveriges Stämma i Norrköping 12 – 13 maj med tre deltagare, Maude 

Larsson, Gabriella Zsido och Eirik Isene. Gabriella Zsido blev invald som suppleant i förbundsstyrelsen 

fram till stämman 2014.  

Det framgick av stämmohandlingarna att förbundet hade gått med mycket stora underkott under 2010 och 

2011 samt att förbundsstyrelsen föreslog budgetar för 2012 och 2013 med årliga underskott på flera miljoner 

kronor. Djurskyddet Eskilstuna protesterade kraftigt och reserverade sig mot beslutet att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. 

Senare under hösten blev Eirik Isene utsedd som sammankallande för en grupp som skulle granska 

ekonomin för att hitta besparingar och ev. inkomstförstärkningar. Gruppen lämnade resultatet av sitt arbete i 

slutet av november 2012. Eftersom förbundsstyrelsen inte själv tog initiativet till en Extra Stämma, krävde 

Djurskyddet Eskilstuna den 19 december att det skulle hållas en Extra Stämma i Djurskyddet Sverige i 

början på 2013.  

 

Det står nu klart att det inte blir någon Extra Stämma 2013 och att saken kommer att diskuteras vid 

Föreningsdagarna i Farsta i april. Det har avsatts 3 timmar för en sådan diskussion. Ekonomigruppen har 

bland annat begärt att förbundsstyrelsen skall redovisa resultat- och balansräkning för 2012 samt hur den 

detaljerade budgeten ser ut för 2013. 

Egentlig redovisning kommer inte att ske förrän i maj 2014 vid den ordinarie Stämman. 

 

Djurskyddet Eskilstuna har betalat kr 34 000 i förbundsavgift till Djurskyddet Sverige.  

Vi har mottagit kr 20 000 i bidrag.  
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Personal på Djurhemmet. 

 

Djurhemsansvariga Maj-Britt Havbrandt och Yvonne Hedin 

Personalansvarig Maude Larsson 

Volontärsansvarig Maude Larsson 

Personal (50 %) Anita Jonsson med lönebidrag. 

Personal (100 %) Kim Englund  med lönebidrag – t.o.m. 20120810 

Personal (100 %) Yvonne Svedelius-Jervanius – f.o.m. 20120730 

 

Vi har dessutom haft några personer på Fas3-avtal genom Arbetsförmedlingen. 

Personalen har skött djurhemsavdelningen och karantänerna måndag till fredag 08.00 – 17.00 

Volontärer och styrelsens ledamöter och suppleanter har skött motsvarande avdelningar under lördagar, 

söndagar, helger samt semestrar. 

 

 

__________________________________ _____________________________ 

Ordförande Maude Larsson  Kassör Karin Zartmann 

 

 

_________________________________ _______________________________ 

Vice ordförande Susanna Karijoki  Sekreterare  Eirik Isene   

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Ledamot Maj-Britt Havbrandt  Ledamot Gabriella Zsido 

 

____________________________________    ________________________________ 

Ledamot Yvonne Hedin   Ledamot Sören Blomqvist 

 

____________________________________ 

Ledamot Linn Larsson 


