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Föreningen har under verksamhetsåret haft två effektiva arbetsutskott: Djurhemsgruppen och PR-gruppen
som har bestått av styrelseledamöter men även medlemmar och personal utanför styrelsen.
Styrelsen har under räkenskapsåret haft 10 (tio) protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande
mötet.
Djurhemsgruppen och PR-gruppen för protokoll från sina respektive möten. Dessa protokoll ligger sedan
som bilagor till styrelsens protokoll.
Djurhemsgruppen har haft 13 möten och PR-gruppen har haft 10 möten under 2015.
Representanter för styrelsen har därutöver haft möten med Arbetsförmedling och fack. Vi har kommunicerat
med Eskilstuna Kommuns representanter vad gäller skötsel och underhåll för Djurhemmet på Kälby.
Vi har även ordnat träffar med volontärer och boxfaddrar.
Styrelsen, personalen och de mest aktiva av volontärerna har deltagit i flera kurser för att öka vår
kompetens.

Aktiviteter
Föreningen har under verksamhetsåret bland annat anordnat:


Årsmötet 2015 hölls på Försvarsgården den 12 mars.



Höstmöte/medlemsmöte 2015 hölls 23 oktober. Mötet var dåligt besökt och vi frågar stämman
2016 om vi ska fortsätta med höstmöten. De kostar mer än de smakar!



Vi har haft Öppet Hus sista lördagen varje månad samt varje onsdagskväll.



Tunnor har stått på Djurspecialisten Eskilstuna och i Konsum Ärla där man kunnat skänka mat och
sand till Djurhemmet.



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.



Se vidare under Djurhemmet, PR-gruppen och Förbundet.

Föreningen är medlem i Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurhemsföreningen och
Föreningen Strömsholm.

Medlemmar
Föreningen hade 464 medlemmar vid årets slut 2015 (453 medlemmar 2014). Av dessa var 185 enskilda
medlemmar, varav 1 ungdom, 117 var familjeansvariga och 161 familjemedlemmar.
Medlemsavgiften har varit 300 kr för familj, 250 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, genom Facebook samt genom ett
medlemsblad som skickades ut i samband med avier om medlemsavgifter i december.
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Ekonomi
Vi har liksom tidigare år 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 mellan kr 90 000 och 100 000
per år (som inte finns med i vår bokföring).
Under år 2015 har fokus legat på fortsatt god ekonomi. Vi lade en budget för 2014 som var lika med
resultatet för det riktigt goda året 2013. Vi fortsatte med att lägga en budget för 2015 som var lika med 2014.
Tyvärr har 2015 varit ett ganska dåligt år. Vi har inte fått in hemlösa katter i förväntat omfattning och gåvor
och donationer etc. har även det varit lägre än förväntat.
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
2 200 kr och vi sedan sålt denna katt för endast 1200 kr, är det givet att vi inte bedrivit någon
affärsverksamhet.
Vi har gjort ett underskott på nästan kr 80 000. Men vi har inte behövt röra vårt kapital vilket är viktigt.
Augustfonden har inte rörts under året. Saldot är 7 527 kr. Kr 300 har tillkommit till denna fond under året.
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 2015.
Beträffande våra tillgångar och resultat under året hänvisar vi till Resultat- och Balansräkning för 2015.

PR-gruppen
Djurskyddet Eskilstuna har haft en PR-grupp bestående av 5 personer. Gruppen har träffats 1 gång/månad.
Under 2015 har gruppen tillsammans med övriga i styrelsen gjort följande:









Medverkat i Tuna Park i samband med deras 10-årsjubileum i april med information om vår
verksamhet till allmänheten.
Anordnat Öppet Hus 9 maj med bl.a. visning av våra lokaler, tipspromenad samt fika- och
korvförsäljning. Vi hade även besök av Svenska Hundklubben som visade vardagsdressyr och
rallylydnad. Det fanns även några får och en kanin som man kunde klappa.
Medverkat vid Mellansvenska Kattklubbens årliga utställning i Vilstahallen 5-6 september där vi
informerade om vår verksamhet samt sålde våra kalendrar och div småartiklar.
Anordnat en stor och välbesökt loppis 26 september.
Medverkat vid Kattens Dag på Djurspecialisten 1:a advent där vi, förutom att informera om vår
verksamhet och sälja almanackor och div småsaker, även anordnade en ljusmanifestation där
besökare kunde köpa gravljus och tända för sina bortgångna husdjur. Dessa placerades sedan utanför
butiken.
Medverkat vid nyöppningen av fd Djur och Natur-butiken i Mesta i samband med ägarbyte í
oktober.
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Låtit trycka en väggalmanacka för 2016 som sålts i ca 400 exemplar.
Haft en värvningskampanj där vi delade ut information i olika bostadsområden om att bli
medlem/volontär/boxfadder.
Haft insamlingsbössor och fodertunnor utställda på div platser.

Djurhemmet
Under 2015 har vi tagit emot ett antal hemlösa katter. Vi har under vissa perioder haft svårt att hitta hem till
de vuxna katterna varför vi inte har kunnat ta emot nya på grund av platsbrist. När katterna varit hos oss i
mer än tre månader ska de ha minst en dubbelbur enligt jordbruksverkets regler.
Vissa perioder har vi haft kö in och vissa perioder har det varit väldigt lugnt. Under de lugna perioderna har
vi kunnat ta emot omplaceringskatter som av någon anledning inte har kunnat vara kvar i sitt gamla hem.
Totalt har vi tagit emot 104 ensamregistrerade katter samt 5 st. kattungar som fötts på djurhemmet eller
kommit in med sina mammor.
Kattungar som hittats utan sin mamma och som placerats i vårt jourhem har varit 21 st. under året.
Det fanns fyra katter kvar den 31 december varav en är i jourhem.
Vi har under året även tagit emot ett antal smådjur (kaniner), och omplacerat samtliga till nya hem. Dessa
har dock inte varit intagna på Djurhemmet utan i jourhem under tiden vi letat efter nya hem.
År 2015 har varit ett jobbigt år, känslomässigt.
Vi har haft två utbrott av Ringorm.i vårt jourhem. Tyvärr är det nästan omöjligt att medicinera dessa
kattungar då det är en både lång och svår behandling i fem veckor. Sanering och pipett givning. Dessa
kattungar som har varit i jourhemmet har varit där för att socialiseras och därför extra svåra att hantera och
skulle i så fall tvångshållas. Dessutom är det väldigt starka preparat som ska användas som får dem att må
väldigt illa.
Vi har även mist flera vuxna katter. Vi har märkt att många katter kommer in försent till oss då de ofta är
väldigt gamla och gått länge ute utan vård. De har då kommit in med grava hjärtfel, njurproblem samt
sköldkörtelsjukdom. Dessa sjukdomar går inte att bota när det gått för långt varför vi på veterinärens inrådan
har fått låta dessa somna in.
Totalt har vi under året mist 25 stycken katter.
Tack vare ID-märkning och information på vår hemsida och FB sida har vi kunnat hitta ägaren till inte
mindre än 16 katter. En ökning från tidigare år.
Det belyser på nytt vikten av att ID-märka och registrera sin katt.
Vi har från andra halvan av år 2015 börjat registrera samtliga katter i SKK. Vi har genom avtal med SKK
kunnat erbjuda kattköparna denna registrering för halva kostnaden 65 kr./per katt.
Det innebär nu att alla katter som flyttar från oss är registrerade i både SVERAK och SKK.
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Vi har vid flera tillfällen hjälpt myndigheterna med katter, som inte behandlats väl i sina hem. I dessa fall
har vi fått överta katterna och gett dem nya hem.
Vi har under året haft 60 inackorderingskatter. Många av dem är stamgäster. Vi tar emot katter för
inackordering för medlemmars räkning och förtur till våra tre platser har de som köpt katt av oss.
Under 2015 har vi tecknat avtal med AGRIA. Det innebär att samtliga katter som köpts från oss är
olycksfallförsäkrade i fem dagar från det de lämnar oss. Därefter ringer Agrias representant upp kattköparen
och hör om de vill teckna en försäkring.
Realgymnasiet har varit på studiebesök och djurhemsansvarige höll föredrag om katten och lagar och regler
som gäller djurhem.
Löpande reparationer och förbättringar har gjorts på djurhem och karantänen.
En utbyggnad av Luthmansstugans hall har gjorts av våra ”byggubbar”. Det blev väldigt bra.
Djurhemspersonalen samt djurhemsansvarige har varit på utbildningsdagar i Enköping.
Personalen och personer i djurhemsgruppen har deltagit i flera utbildningskvällar på Evidensia
Djursjukhuset Strömsholm under året.
Djurhemstelefonen har lyssnats av under helger av Yvonne S-J. Det har talats in ett telefonsvar på
djurhemstelefonen så att man kan nå djurhemsansvarige på helger och kvällar vid akuta fall.
Djurhemsgruppen har haft 13 protokollförda möten.
Djurhemsgruppen har bestått av
Maude Larsson
Yvonne Swedelius-Jervanius
Anne Norén
Anita Jonsson
Maj-Britt Havbrandt
IngaLill Andersson
Yvonne Hedin
Raija Törnqvist
Två volontärsträffar har hållits under året.

Personal på Djurhemmet.
Djurhemsansvarig Maude Larsson
Personalansvarig Yvonne Hedin
Volontärsansvarig IngaLill Andersson och Anne Norén
Personal (50 %) Anita Jonsson med garantilönebidrag.
Personal (100 %) Yvonne Swedelius-Jervanius med lönebidrag
Personal (100 %) Anne Norén med nystartsjobb,
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Vi har dessutom haft en person på Fas 3 avtal med Arbetsförmedlingen.
Flera ungdomar från Real Gymnasiet har haft sin praktik på djurhemmet
En person har gjort 40 timmar samhällstjänst på Kälby.
Personalen har skött djurhemsavdelningen och karantänerna måndag till fredag 08.00 – 16.30
Volontärer har skött motsvarande avdelningar under lördagar, söndagar, andra helger samt semestrar.
Vi har kunnat driva verksamheten på djurhemmet mycket tack vare gåvor, volontärer och människor som
gett hemlösa katter ett nytt hem. Det är vi väldigt tacksamma över.

Förbundet Djurskyddet Sverige.
Föreningen deltog i Djurskyddet Sveriges Föreningsdagar 25 -26 april.
Efter att Catharina Lundberg valdes till ny förbundsordförande saboterades hennes möjlighet att fortsätta
varför hon avgick. Ny extra stämma hölls senare under hösten varvid en ny ordförande valdes. Under våren
och sommaren 2015 hoppade hela fyra ledamöter av förbundsstyrelsen med motiveringen att samarbetet inte
fungerade.
Styrelsen i Djurskyddet Eskilstuna ställer sig tveksam till hur förbundet Djurskyddet Sverige styrs och hur
de använder förbundets pengar men vi har valt att tills vidare stanna kvar i förbundet. Dock har vi lämnat in
10 motioner inför förbundets stämma i maj 2016.
Styrelsen har anmält Djurskyddet Eskilstuna som föreningsmedlem i Svenska Djurskyddföreningen.
Detta kostar endast kr 1500 per år. Som medlem får vi minst 5 ex av deras tidning 4 ggr per år och det kan
även medföra att vi kan få bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen.
Djurskyddet Eskilstuna har betalat kr 29 500 i förbundsavgift till Djurskyddet Sverige.
Vi har mottagit kr 47 849 i olika bidrag från Djurskyddet Sverige.
Kälby 2016-03-10
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