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Verksamhetsberättelse för
Eskilstuna Djurskyddsförening
verksamhetsåret 2018

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande/PR-grupp
Suppleant/Djuransvarig
Ledamot
Suppleant
Ledamot, ansvarig för IT,
hemsidan och medlemsregistret
Ledamot
Ledamot

Eirik Isene
Anita Carlsson
Lena Almenius
Susanna Karijoki
Pauliina Porkka
Yvonne Hedin
Therése Karlsson
Nils Erik Tandersten
Lena Alm
Inger Källman
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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 haft 10 (tio) protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande
mötet. Alla möten har hållits i en god positiv stämning och alltid med en kopp kaffe med något gott till!
I stort sett alla beslut har kunnat fattas i konsensus.
Britt-Marie Lindberg lämnade styrelsen våren 2018.
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 10 möten och PR-gruppen har haft 10 möten under 2018.
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 2018 hölls i klubbstugan den 15 mars.

•

Höstmöte/medlemsmöte 2018 hölls 25 oktober.
Kent Holmberg berättade om sin resa i Kenya och visade bilder. Det var i stort sett samma
deltagare som brukar komma på höst- och Årsmöten som även kom denna gång men det var ett
trevligt möte med mycket information och diskussion. Det serverades kaffe/the och smörgåsar.

•

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.

•

Årlig tradition är vår så kallade Julknytis som i år avhölls den 6 december på Kälby.

•

Se vidare under Djurhemmet och PR-gruppen.

Medlemmar

Föreningen hade 447 medlemmar vid årets slut 2018(494 medlemmar 2017). Av dessa var 179 enskilda
medlemmar, varav 1 ungdom, 114 var familjeansvariga och 154 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 flera medlemmar tillkommit och en del har utgått av olika anledningar.
Medlemmarna har hållits informerade via 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 ett
hyresbidrag.
Eskilstuna Djurskyddsförening har sluppit betala för elektricitet inklusive uppvärmning, vatten och avlopp,
sophämtning och väghållning inkl. snöröjning.
Under år 2018 har fokus legat på fortsatt god ekonomi. Vi lade en budget för 2018 som var lika med
resultatet året innan. 2018 har därför varit ganska likt 2017 men pga av några större donationer gick vi
2018 med ett litet överskott. Vi har lyckats bra med intäkterna på katter pga. god nivå på försäljning av
katter, inackorderingarna och genom omplaceringar.
Vi är fortfarande sårbara för sjukdomar och smittor på Djurhemmet. Vi får även stora problem om personal
slutar eller blir sjuka då följden blir att vikarier, utan lönebidrag, måste tas in. Eftersom en genomsnittskatt
som vi tagit hand om kostat Eskilstuna Djurskyddsförening minst 2 500 kr och vi sedan sålt denna katt för
endast 1300 kr, är det givet att vi inte bedrivit någon lyckad affärsverksamhet.
Alla katter, oavsett ålder, har fått den veterinärvård de haft behov av.
Beträffande våra tillgångar och resultat under året hänvisar vi till Resultat- och Balansräkning för 2018.

PR-gruppen

Eskilstuna Djurskyddsförening har haft en PR-grupp bestående av 5 personer. Gruppen har träffats 1
gång/månad, förutom i juli och december. Under 2018 har gruppen tillsammans med övriga i styrelsen
gjort följande:
1.

Anordnat Öppet Hus 19 maj med bl.a. visning av våra lokaler, tipspromenad, fika- och
korvförsäljning samt ponnyridning. Det fanns även en kanin som man kunde klappa.

2.

Medverkat vid Näshultadagen 11 augusti.

3.

Medverkat vid Mellansvenska Kattklubbens (MSK) årliga utställning i Vilstahallen 1-2
september där vi informerade om vår verksamhet samt sålde våra kalendrar och div småartiklar.

4.

Anordnat en stor och välbesökt loppis 29 september.

5.

Medverkat vid Kattens Dag på Djurspecialisten 1:a advent där vi, förutom att informera om vår
verksamhet och sälja almanackor och div småsaker, även anordnat en ljusmanifestation där
besökare kunde köpa gravljus och tända för sina bortgångna husdjur. Dessa placerades sedan
utanför butiken.

6.

Låtit trycka en väggalmanacka för 2019 som sålts i ca 400 exemplar.

7.

Haft insamlingsbössor och fodertunnor utställda på div platser.

8.

Vi har undertecknat ett avtal med Eskilstuna Energi som kan ge oss någon inkomst nästa år.
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Djurhemmet

Under 2018 har vi tagit emot ett antal hemlösa katter samt omplaceringar i mån av plats.
Flera av omplaceringarna har kommit efter kontakt med Polisen, Kronofogden och Länsstyrelsen.
Under sommaren var det svårt att hitta nya hem till de vuxna katterna inne på Djurhemmet som då blev
kvar under en längre period. När katterna varit hos oss mer än tre månader måste de ha minst dubbla burar
enligt Jordbruksverkets regler. Det gjorde att de fyra katterna behövde ha åtta burar tillsammans.
Lyckligtvis kunde de fyra katterna gå tillsammans både ute och inne varför det underlättade för deras
trivsel. Samtidigt blev det intagsstopp eftersom katterna på Karantänen var tvungna att stanna där när det
inte fanns plats på Djurhemmet. När hösten kom blev det stor efterfrågan på katter och de fick nya hem
bara en kort tid efter de lämnat karantänen.
Under året har vi haft ett gott samarbete med Paula på Tre Tassar i Katrineholm.

Sammanlagt har vi under året har vi haft 71 katter inregistrerade och 18 av dem har varit kattungar.
Fem kattungar är födda här av en skygg kattmamma. Tyvärr överlevde inte en av ungarna men de andra
växte upp till friska och livliga individer. Mamman ville inte bli socialiserad av oss och fick då komma
tillbaka till stallet hon kom ifrån efter att hon blivit kastrerad och vaccinerad.
Historien fick ett lyckligt slut när mamman blev så glad över att få komma hem igen. Hon kände igen
omgivningen och även dem som gett henne mat. De får nu klappa och kela med henne. Hon får god
omvårdnad och tillsyn varje dag tillsammans med de andra stallkatterna.
Övriga kattungar har varit mellan 10 veckor och sju månader när de kommit till oss.
En liten hankatt hittades i motorutrymmet på en Kia. När verkstadskillarna skulle ta in bilen på verkstaden
jamade bilen. Det var en liten hankatt på ca. 10 veckor.
Två skygga och nedstämda hankatter har varit i Jourhem och fått nya hem efter en tid med mycket kärlek
och god omvårdnad.
Alla katter som vi fått in har tyvärr inte gått att rädda. Vi har mist åtta stycken under året. Alla efter inrådan
av veterinär. Flera av dessa har varit riktigt gamla och sjuka av hjärtfel, kattsnuva. FIP och vanvård.
I tre av fallen har länsstyrelsen beslutat att avlivning ska ske efter inrådan av veterinär.
Vi har även under året kunnat hitta ägare till sju katter och det tack vare ID-märkning och registrering i
SKK´s eller Sveraks register.
Även vår information på hemsidan och FB har hjälpt till i sökandet efter ägare.
En solskenshistoria var den tjugoåriga hankatten som kommit på villovägar.
Han var ID-märkt och registrerad och kunde inom kort få återförenas med sin ägare.
Vi har haft samma pris på både vuxna och kattungar, priset ligger på 1300 kronor.
Alla katter blev avmaskade, vaccinerade och veterinärbesiktade när de lämnar oss.
De vuxna har även blivit kastrerade, ID-märkta och registrerade i SKK och Sverak.
Alla katter stora som små blev även olycksfallsförsäkrade i Agria under fem dygn från hämtningsdagen.
En representant ringde under den tiden upp köparen och hörde om de ville teckna en försäkring.
För varje ny tecknad försäkring hos Agria har vi fått 50 kronor i ersättning.
Djurspecialisten sponsrade ett välkomstpaket med ett värde av 700 kronor till varje katt som får nytt hem.
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Föreningar som är anslutna till Djurhemsförbundet och bekostar en registrering av sina ID-märkta katter
hos SKK, har fått dela på en återbäring som går från SKK till Djurhemsförbundet. Återbäringen har
beräknats till 10 kronor per registrerad katt.
Vi har varit registrerade i Breeder Club hos Royal Canin och får vid inköp av foder rabatt om vi fyllt i
uppfödarkort.
73 inackorderingar har vi haft under året, tre av dem har varit inackorderade under en längre tid.
Dessutom återkom våra stamgäster flera gånger under året. Platserna var först ämnade till de medlemmar
som har köpt katt av oss men fanns det lediga platser har även andra medlemmars katter fått vara
inackorderade.
En flygande besiktning har genomförts av Länsstyrelsen. Allt utom en sak var godkänt och följde de
riktlinjer som ger oss tillstånd att bedriva ett Djurhem. Det som inte gick igenom var uteburarna hos
inackorderingarna, de var för små. Vi rev direkt väggen som delade en stor bur till två små och fick då
fullt godkänt.
Fram till Årsmötet 15:e Mars var Maude Larsson Djurhemsansvarig.
Efter detta datum blev Djurhemsgruppen gemensamt ansvarig.

Djurhemsgruppen har bestått av:

Maude Larsson
Yvonne Svedelius
Aino Zetterström
Maj-Britt Havbrandt
Yvonne Hedin
Pauliina Porkka
Berit Orregård
Ingalill Andersson
Sandra Broberg
Anne Norén

Slutade den 25:e September
Slutade16:e Oktober
invaldes i gruppen den 16:e Oktober
Kontaktperson till Webmaster
Personalansvarig
Volontäransvarig
Volontäransvarig
Slutade efter årsmötet
Personal 100% Lönebidrag
Personal 100% Trygghetsanställning

Under året har det Protokollförts 15 möten.
Fram till den 2/10 har vi haft möten en gång i månaden efter det har det varit varannan vecka i samband
med Jourbyte.
Fram till den 3:e september bestod Jourgruppen av:
Maude Larsson
Yvonne Svedelius-Jervanius
Maj-Britt Havbrandt
Yvonne Hedin
Pauliina Porkka
Berit Orregård
Den 3.e September slutade Maude och Yvonne att vara aktiva i gruppen.
På vardagar fanns personal mellan 8.00 – 16.30.
Vid behov var i första hand Jouren behjälplig t.ex. vid personals sjukdom eller ledighet.
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Våra underbara volontärer skötte om katterna på helgerna och tillsammans med en personal under
semestertiden. Det har hållits två volontärträffar under verksamhetsåret.
Drop-in tid har vi haft på måndagar mellan 11.00 – 12.30. Övriga tider bokades på telefon, det gick att
boka även kvällar och helger. Då visade den som haft Jour från Djurhemsgruppen.
Djurhemstelefonen har varit på vardagar mellan 10.00 – 16.00, övrig tid lyssnades den av.
På helgerna lyssnades den av med jämna mellanrum. Vid akuta ärenden tog Jouren vid om det behövdes
hämtas katt eller tas emot. Icke akuta ärenden behandlades första vardagen efter helg.
Under vår och höstterminen har vi haft elever från Realgymnasiet.
Två elever på vårterminen och fyra elever på höstterminen.
Under sommaren hade vi tre feriepraktikanter som arbetade tre veckor var.
Personal och intresserade från Djurhemsgruppen har deltagit i flera föreläsningar på Evidensia
Specialistsjukhus Strömsholm.
Maude Larson, Yvonne Hedin, Maj-Britt Havbrandt och Sandra Broberg deltog i en föreläsning i
Vilsta Sporthotell den 28/4 om Utfodring av dräktiga honor.
Maude Larsson och Yvonne Swedelius-Jervanius deltog i Djurhemsdagarna i Stockholm 22-23 September.
Vi har kunnat bedriva vår verksamhet på Djurhemmet tack vare gåvor, alla djurvänner som gett våra katter
ett nytt hem och dessutom alla volontärer som ger av sin fritid och kärlek till våra katter.

Länsstyrelsen

Fram till nyligen hade vi ett samarbete med Polisen angående omhändertagande av katter som Polis och
andra myndigheter tog hand om vid olika tillfällen, s.k. ”sekretesskatter”. Från halvårsskiftet 2018 tog
Länsstyrelserna över detta ansvar från Polisen och gick ut med en upphandling av djurhemstjänster.
Vi anmälde vårt intresse att bidra med dessa tjänster.
Det slutade tyvärr med att vi fick avstå eftersom vi inte kunde riskera vår ställning så som ideell,
allmännyttig förening. Länsstyrelsen krävde att vi skulle ha F-skattesedel och vara momsregistrerade.
Efter kontakt med Skatteverket kom vi fram till att vi skulle kunna riskera att förlora vår status som ideell
allmännyttig förening om vi gick med på dessa krav.
Vi är registrerade som bidragsberättigad förening hos Eskilstuna kommun. Vi får bidrag från Eskilstuna
kommun. Dessutom håller Eskilstuna kommun oss med vatten och avlopp och elektricitet (inkl.
uppvärmning) samt sköter underhåll av fastigheten och infartsvägen sommar som vinter. Vi har även andra
bidrag, gåvor och donationer.
Enligt uppgift från Länsstyrelsen i Södermanland rör det sig om 5 – 10 omhändertaganden av katter per år
för Södermanlands del. Intäkterna av våra tjänster i ett ev. samarbete med Länsstyrelsen skulle varit liten i
jämförelse med en ev. förlust av de bidrag och gåvor etc. vi har som ideell förening. Det är synd att
Länsstyrelsen ställer krav på F-skattsedel och momsregistrering av en ideell förening endast för
att ”säkerställa” att man har en seriös partner i ett samarbete.
Vi tror att vårt bidrag skulle kunna rädda flera katter till ett gott liv. Kanske bättre nästa upphandling?
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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 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
2018 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 2019-03-14

_________________________________
Eirik Isene, Ordförande

_______________________________
Anita Carlsson, Kassör

_________________________________
Pauliina Porkka, Djuransvarig

_______________________________
Lena Almenius, Sekreterare

_________________________________
Susanna Karijoki, Vice ordf, PR-ansvarig

________________________________
Yvonne Hedin, Personalansvarig

________________________________
Lena Alm

________________________________
Nils Erik Tandersten, IT, Admin. mm

________________________________
Therése Karlsson

________________________________
Inger Källman
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