Förslag till Verksamhetsplan för 2014.
Styrelse och ledning
Styrelsen avser att ha ett styrelsemöte en gång i månaden även under 2014.
Djurhemsgruppen avser att ha möten minst en gång i månaden.
PR-gruppen avser att mötas mellan 8 och 12 gånger under året.
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 haft under 2013
eftersom det visat sig fungera bra. Eventuellt kan små förändringar göras i samförstånd när
sådana behov dyker upp.
• Föreningen ska ha ett medlemsmöte under hösten. Styrelsen ska dessutom hålla medlemmarna
informerade genom utskick (medlemsblad) och genom föreningens hemsida.
Styrelsen kommer att vara representerad vid Djurskyddet Sveriges stämma i maj 2014.
Styrelsen kommer även att vara representerad vid möten med Föreningen Strömsholm.
Föreningen ska delta i t.ex. Kattens Dag med flera evenemang för att göra PR för våra husdjur.
Vi kommer att fortsätta att ha öppet för allmänheten sista lördagen i månaden utom i juli och december.
Vi kommer även att fortsätta att ha öppet för allamänheten onsdagskvällar.

Ekonomi:
Föreningen förväntar sig samma villkor för hyra av Kälby för 2014 som för tidigare år.
PR-gruppen skall göra PR-för Djurskyddet Eskilstuna och försöka skaffa fler medlemmar, fler sponsorer
och donatorer. Målet är att alla i vårt upptagningsområde skall veta vad Djurskyddet Eskilstuna är och
hur man tar kontakt med oss.
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 etc. – bl. a. skall vi delta i olika utställningar och arrangemang där temat är
katter och andra sällskapsdjur.
Vi kommer kontinuerligt att försöka få förmånliga avtal med veterinärer och med leverantörer till
Djurhemmet.

Djurskyddet Eskilstuna
Kälby 1, 633 69 Skogstorp
Tel. 070-467 03 36
Tel: 016-70176 (ordf.)

Sida 1
Hemsida: www.djurskyddet-eskilstuna.se
E-post: ordforande@djurskyddet-eskilstuna.se

2014-03-04
Org.nr. 818000-5913
Bankgiro: 851-5793

Personal
Vi skall göra vad vi kan för att behålla den duktiga personal vi har och göra vad vi kan för att samarbete
mellan personal, volontärer och styrelse skall fungera bra så att alla trivs. Vi avser inte att anställa fler
personer på lönebidrag under året men vi vill gärna kunna erbjuda 1 - 2 personer FAS3–jobb även under
2014.
Vi ska erbjuda personal och styrelse vidareutbildning när sådan finns att tillgå.

Övrigt
Vi skall delta i Djurskyddskampanjer av olika slag – bl. a. de som initierats av Djurskyddet Sverige.
Vi ska under våren genomföra en kastreringskampanj för katter. Formerna för detta är under diskussion
med Eskilstuna Djurklinik.

Verksamhetsmål.
Omhändertagna katter 2014: 130-160
• Under 2013 har vi utarbetat en Djurhemspolicy som vi tänker följa även i fortsättningen.
• Enligt Länsstyrelsens krav har inretts två större burar för katter som stannar längre tid än tre
månader. Vi hoppas dock att katterna ska få egna hem så fort som möjligt efter att de lämnat
karantän.
• Jordbruksverkets regler och Djurskyddet Sveriges 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.
• Förbättrade procedurer i karantänavdelningarna i syfte att minska smittorisken.
• Medlemskåren skall under 2014 ökas till över 500 medlemmar.
Djurskyddet Eskilstuna skall vid årets slut vara känt i hela Eskilstuna kommun som en ideell förening
som strävar efter att alla djur inom Eskilstuna skall ha det bra, och att vi driver en verksamhet som är
värd att stödjas.
Kattens status i samhället skall under de närmaste åren höjas till samma nivå som hundens. Många fler
katter skall ID-märkas.
Föreningen skall informera om Djurskyddsfrågor i alla möjliga sammanhang där detta kan vara lämpligt.
Vi hoppas givetvis att vi ska få många donationer och arv även under 2014. Vi skall givetvis, som alltid,
sträva efter att föreningens ekonomi skall gå ihop vid årets slut.
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