
Djurens Vänner Göteborgs 
årsmöte lördag 9 april 2022

Medlemmar kallas till årsmöte lördag 9 april 2022 klockan 13.00. 
Lokal: Hotell Eggers, Drottningtorget 2-4.

Rätt att närvara har alla medlemmar, rätt att rösta har medlem som finns 
med i medlemsregistret för 2021.

Välkomna!

 2021-05-15 2021-06-05 2021-07-31

ADRESS Doktor Bex gata 4, 413 24 Göteborg
TELEFON 031-24 45 00
MAIL info@djurensvannergoteborg.se 
WEBB djurensvanner.se/goteborg
FACEBOOK.COM/DjurensVannerGoteborg
INSTAGRAM DjurensVannerGoteborg

Kompis gick ute efter att hans tidigare ägare dessvärre gått bort. Ingen anhörig antingen kunde 
eller ville ta hand om honom. Han sökte sig till ett villaområde där han blev matad av en vävillig 
familj som insåg att han behövde hjälp. Med vår hjälp ombesörjde de att han fick bli kastrerad, 
märkt, vaccinerad och dessutom rakad eftersom hans långa päls blivit rejält tovig efter den tuffa 
tiden ute. Dessvärre kunde de inte behålla Kompis, så han kom till vårt katthem. En av våra volon-
tärer föll som en fura för Kompis och adopterade honom! Bilderna ovan visar honom under tiden 
hans päls växte ut, och efter sista bilden har den fortsatt växa. 
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DAGORDNING

Årsmöte 9 april 2022 för Djurens Vänner Göteborg.

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av mötesordförande att leda dagens möte 

4. Val av mötessekreterare att föra dagens protokoll 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll 

6. Mötets behöriga utlysande 

7. Fastställande av dagordningen 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

9. Styrelsens kassa- och revisionsberättelse för 2021

10. Revisorns berättelse för förvaltningsåret 2021

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som avses

12. Fastställande av verksamhetsplan för 2022

13. Fastställande av budget 2022

14.   Behandling av inkomna motioner

15. Val av ordförande, i tur att avgå: Solveig Gavik 

16. Val av kassör, i tur att avgå: Yvonne Nyman

17. Val av tre ledamöter, i tur att avgå: Emma von Tell, Karin Lenhagen och Lil Banås Holmberg

18. Val av en revisor samt ersättare för denna, i tur att avgå: Frejs revisorer

19. Val av tre-fem personer till valberedningen 

20. Övriga frågor 

21. Mötet avslutas 

Bokslutet i sin helhet och med underskrifter finns tillgängligt, beställ vid intresse  
via e-post info@djurensvannergoteborg.se eller på telefon 031-24 45 00.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Årsmöte
På grund av corona-pandemin fick årsmötet 2021 skjutas upp till hösten och hölls med en begräns-
ning på 30 personer den 21 augusti på Hotell Opalen i centrala Göteborg.

Styrelse och kassör
Styrelsen har bestått av Solveig Gavik som ordförande, Sara Petersson som sekreterare, samt leda-
möter Lil Banås Holmberg, Karin Lenhagen, Emma von Tell och Anna Kennedal. Yvonne Nyman 
har varit kassör utanför styrelsen. Anna Kennedal har på grund av det uppskjutna årsmötet varit 
delaktig i styrelsen sedan augusti. 

Riksorganisationens årsmöte 22 maj 2021
Riksorganisationens årsmöte hölls i digital form på grund av corona-pandemin 22 maj 2021. I mötet 
hade vi två representanter med rösträtt från Djurens Vänner Göteborg. 

Möten och besök hos oss
Under 2021 fortsatte vi med bokade besök för de som velat adoptera katt. Intresset har varit mycket 
stort, och det har konstant varit många i vår besökskö. Besöken har tagits emot främst på söndags-
kvällar, eller andra dagar mellan våra arbetspass på katthemmet.

Våra lokaler på Guldheden
Vårt katthem ligger centralt beläget vid spårvagn 10:s ändhållplats. Det är ett fördelaktigt läge som 
är lätt att ta sig till både med kollektivtrafik och bil. Läget verkar bidra till att många väljer att höra 
av sig till oss när de är intresserade av både adoptera katt eller engagera sig som volontär. Många 
människor passerar dagligen lokalen och det finns flera skyltfönster åt gatan där katterna gärna 
visar upp sig, till många förbipasserandes glädje.

Kastrationskampanj
På grund av pandemin genomförde vi ingen kastrationskampanj 2021.

Djur som hittat hem
Under året har drygt 140 katter fått nya hem via oss och ett flertal bortsprungna katter har åter-
lämnats till sina ägare. Antalet är lägre än tidigare år, vilket beror på att vi behövt ändra sättet vi 
tar emot besökare gentemot tidigare när vi anordnat öppet hus. Hela adoptionsprocessen tar helt 
enkelt lite längre tid när besöken behövt ske under vissa tider och utan att krocka med varandra. 
Utöver det har vi haft flera katter som av olika anledningar stannat länge hos oss, vilket bidrar till 
en lägre siffra.

Djurgruppen och volontärer
Föreningen drivs av volontärer, vilket innebär att alla arbetsinsatser görs på fritiden av engagerade 
personer. Umgänget med katter och känslan av att göra en insats är saker med volontärskapet som 
de flesta uppskattar. Att vara volontär fyller dessutom olika funktioner för den enskilda individen, 
vilket exempelvis kan röra sig om att ha en kontinuerlig sysselsättning eller vara del av en gemen-
skap. Det dagliga arbetet på katthemmet sköts av volontärer som kommer på utsatta arbetspass och 
arbetar några timmar på förmiddagen och några timmar på kvällen för att sköta om katterna som 
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tillfälligt bor där. Även lokalen ska skötas, likaså ska besökare tas emot och visas runt.

Vi har en djurgrupp som ansvarar för de intagna djuren och allt som rör dem, som veterinärsbesök, 
placeringar och uppföljningar med de djur som flyttat till nya hem. Djurgruppen har under året 
bestått av Solveig Gavik, Marianne Johansson och Ida Dahl.

Trivselgruppen
Under året har vår trivselgrupp arbetat för att göra det fint i våra lokaler. Bland annat har det målats 
om och flera möbler har bytts ut. Begagnatshoppen har utvecklats med en bättre hylla och dekore-
rats för att visa upp våra varor fördelaktigt. Mycket tid och energi har lagts på planering av både 
pågående och framtida projekt.

Djurhjälp
Tack vare medlemsavgifter, gåvor och arv har vi under 2021 kunnat hjälpa djur i behov! De främ-
sta utgifterna har varit veterinärkostnader och lokalhyran för katthemmet. Att vi kunnat hjälpa 
är enormt värdefullt för de djur som behövt veterinärsvård. Vi är mycket glada och stolta över att 
kunna använda de pengar som finns i föreningen till djur som verkligen behöver det.

Veterinär Gustaf Elsing från Lerums Djurklinik har under året besökt oss på katthemmet regelbun-
det, med vissa avbrott på grund av pandemin. Dessa besök är värdefulla eftersom de minskar beho-
vet av att transportera katter till och från veterinär, och därmed även minskar den stress vi behöver 
utsätta katterna för i och med förflyttning i bur. De viktiga men enkla behandlingar som alla katter 
vi tar hand om ska ha - chipmärkning och två vaccinationer - kan göras på plats av veterinären. 
Undersökningar utförs också under besöken, vilket även det är mycket värdefullt och sparar in tid 
och energi för katter och volontärer. Alla katter som chipmärks registreras därefter hos Svenska 
kennelklubben i deras register DjurID.se. När katten flyttat ombesörjer vi att ägarbyte görs efter att 
vi fått återkoppling att katten har det bra i nya hemmet.

Utbildning av nya volontärer
Vi har turen att ha många som anmäler intresse för att bli volontär och vi försöker bjuda in så 
många som möjligt att också bli det. Under det gågna året har antalet intresseanmälningar för 
volontärarbete fortsatt vara högt, men på grund av pandemin har antalet inbjudna nya volontärer 
varit ovanligt lågt. En åtgärd vi behövt ta för att minska antalet personer som vistas samtidigt på 
katthemmet för att minimera smittorisk har varit att begränsa till fyra volontärer per arbetspass, 
vilket gjort att behovet av volontärer har till stor del tillgodosetts av de redan aktiva volontärerna. 
Dessutom har många haft extra tid för att engagera sig i och med de begränsningar av andra akti-
viteter som pandemin har medfört. 

Informationsspridning
Information om oss och vad vi gör sprider vi både online och på andra sätt. På internet nås vår 
hemsida (djurensvanner.se/goteborg), vårt Instagram-konto (DjurensVannerGoteborg) och Face-
book-sida (facebook.com/djurensvannergoteborg). Vi har annonserat i tidnignen Göteborgs-Posten 
för att synas, och delat ut vår informationsfolder. Vi märker att personer som hör av sig till oss för 
att komma på besök ibland har blivit rekommenderade av bekanta som tidigare adopterat katt via 
oss eller är volontär på katthemmet, vilket är ett roligt sätt att märka att vi har gott rykte.
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Under året startade Purrfect Cafe - Göteborgs första kattkafé. Vi har från start samarbetat med dem 
genom att utbyta information, bland annat genom att erbjuda dem råd i uppstarten och de har gjort 
en insamling till förmån för oss vid jul. Samarbetet fortsätter och utvecklas.

Medlemmar
Vid årsskiftet hade vi 1260 medlemmar registrerade. Dessa medlemmar stödjer vårt arbete med djur 
som far illa. De får medlemstidningen Aktuellt samt vårt lokala medlemsblad hemsänt fyra gånger 
per år och blir inbjudna till medlemsmöten. Vi delar även ut tidningen Aktuellt, informationsblad 
och ett inbetalningskort till alla som besöker vårt katthem i hopp om att de ska vilja stödja vårt 
arbete som medlemmar. 

Begagnatshoppen
I entrén till vårt katthem har begagnatshoppen fortsatt frodas. Många djurrelaterade saker, främst 
för katter, har hittat nya ägare. Att återbruka går i linje med föreningens önskan om att bidra till en 
bättre och mer hållbar värld. Vi tar varje vecka emot gåvor som allmänheten lämnar in som de inte 
längre behöver. Dessa saker sätter vi ett förmånligt pris på och säljer till de som besöker oss. Det 
är inte heller ovanligt att volontärer både fyndar i shoppen, eller skänker något till shoppen! Det 
går bra att besöka shoppen under våra arbetspass när vi har volontärer är på plats. Utöver att sälja 
saker som transportburar, matskålar, leksaker, kattlådor, borstar och så vidare, säljer vi våra egna 
produkter så som tygväska, penna, isskrapa och runt årsskiftet vår kalender. 

Gåvor
Vi märkte förra året att vi får mer och mer gåvor från allmänheten som fått upp ögonen för att vi tar 
emot både kattmat och andra prylar. Utöver privatpersoners generösa gåvor, har vi fått donationer 
även från olika företag samt minnesgåvor i samband med begravningar. Mat vi fått till antingen 
andra djurslag eller som inte passar någon katt på katthemmet har vi kunnat skänka vidare till be-
hövande. 

Många varma tack!
Vi vill tacka er alla medlemmar som under 2021 har stöttat föreningen, och uppmuntrat vårt arbete. 
Vi har tack vare er många gånger fått ny energi att fortsätta jobba med det viktiga arbete vi utför 
och som så väl behövs. Vi anser att det är varje djurs rättighet att få bästa möjliga omvårdnad. Tack 
även till alla jourhem som tagit hand om djur i sina egna hem. Tack till alla privatpersoner och sam-
arbetspartners som bidragit med kattmat, hundmat, leksaker, kattlådor, transportburar, klätterträd 
och annat värdefullt till vår förening. Tillsammans gör vi skillnad för många!

Särskilt varmt tack till alla våra fantastiska volontärer som varje dag hjälper till på katthemmet för 
att ta hand om våra djur. Arbetet ni utför är avgörande för att katthemmet ska fungera!

Styrelsen för Djurens Vänner Göteborg
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETSPLANEN 2021
Under 2021 hade vi följande mål:

- Ge djur i nöd all den hjälp vi har möjlighet att ge dem.
Vi har under året placerat drygt 140 katter som vi haft på katthemmet eller i jourhem. De har alla 
fått veterinärvård, omtanke och mycket kärlek. Vi har dessutom svarat i telefon, på mail och med-
delanden i sociala medier angående bland annat upphittade och försvunna katter, hundar och kani-
ner, och djur som på många olika sätt inte har det bra.

- Finnas tillgängliga för råd och anmälningar om djur som far illa genom olika kontaktvägar, som 
e-post, telefon och vår Facebook-sidas chatt. 
Vi får meddelanden varje dag via sociala medier och mail. Vi svarar, ger råd och låter ibland djur-
gruppen arbeta vidare med ett ärende. Vår mobila expeditionstelefon är bemannad i stor utsträck-
ning för råd om skadade djur, försvunna djur, sjuka djur och mycket annat.

- Inbjuda till möten för medlemmar och volontärer.
Under 2021 kunde vi inte på grund av pandemin bjuda in till medlemsmöten eller volontärmöten 
förrän i slutet av året. På kattens dag, 28 november, anordnade vi medlemsmöte med fika och lotteri.  
Mötet blev en trevlig tillställning för de medlemmar som kom, vilket var ett ganska blygsamt antal. 
I mitten av december anordnade vi ett uppskattat volontärmöte där vi fokuserade på praktiska fär-
digheter och utbytte erfarenheter som bland annat handlade om hur man hanterar en fälla, rengör 
våra vattenfontäner och använder chipavläsaren.

- Hitta nya ägare till katter som behöver nya hem, exempelvis via öppet hus eller bokade besök. 
Genom att bjuda in så många besökare vi har möjlighet till, hittar vi bra matchningar till de katter 
som bor på katthemmet. Under året har vi enbart tillämpat bokade besök. 

- Sprida relevant information om vår verksamhet och få ut vårt budskap genom olika informations-
kanaler. 
Vid varje utskick av vår tidning Aktuellt har vi satt ihop ett medlemsblad med aktuell information 
om vår verksamhet och annat av intresse. Vi skickar även med Aktuellt med medlemsblad och in-
betalningskort till de som besöker vårt katthem och hoppas att de vill bli medlemmar. Vår kalender 
med katter som omhändertagits under året har blivit en årlig företeelse. Vi gläder oss åt tanken att 
bilder och berättelser om några av de katter vi hjälpt pryder många väggar!

- Hålla vår hemsida, Facebooksida och vårt Instagramkonto uppdaterade.
Alla våra sociala medier är välbesökta och fler och fler följer oss. Många har en födelsedagsinsam-
ling på vår Facebooksida, vilket ger uppskattade ekonomiska tillskott till vår verksamhet. Facebook 
ger oss även möjligheten att kostnadsfritt göra insamlingar i samband med ett inlägg. Vår hemsida 
fungerar som en central för information, vilket varit särskilt värdefullt sedan pandemin bröt ut ef-
tersom många efterfrågar aktuella rutiner för exempelvis besök.

- Genomföra en kastrationskampanj för medlemmars och allmänhetens katter. 
Det genomfördes ingen kastrationskampanj under 2021, på grund av att vi  i samråd med vår sam-
arbetspartner Lerums Djurklinik inte ansåg det aktuellt under pandemin. 
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- Öka antalet medlemmar.
Vid årsskiftet 2021-2022 hade föreningen drygt 1260 medlemmar, vilket är en ökning med ungefär 
20 medlemmar från tidigare årsskift. Vi är glada att så många är intresserade av att stötta det vi gör!

-  Samarbeta med och ha veterinär regelbundet hos oss på katthemmet.
Vi har haft ett fortsatt samarbete med veterinär Gustaf Elsing på Lerums Djurklinik, som besökt 
oss på katthemmet ungefär varannan vecka under året. Det är enormt värdefullt att vi har en egen 
veterinär att rådfråga men framförallt få veterinärvård av.

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022
Under 2022 vill vi verka för att:
• Ge djur i nöd all den hjälp vi har möjlighet att ge dem.
• Finnas tillgängliga för råd och stöd rörande djur som far illa eller behöver hjälp.
• Inbjuda till möten för medlemmar och volontärer.
• Hitta nya hem till katter som vi har omhändertagit inom vår verksamhet.
• Sprida relevant information om vår verksamhet och få ut vårt budskap genom olika informa-

tionskanaler.
• Genomföra minst en kastrationskampanj för behövande katter.
• Öka antalet medlemmar.
• Samarbeta med och regelbundet ha veterinär hos oss på katthemmet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Finns tillgänglig att hämta/beställa två veckor före årsmötet, och på papper vid årsmötet.

RESULTATRÄKNING
Finns tillgänglig att hämta/beställa två veckor före årsmötet, och på papper vid årsmötet.
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FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN
Valberedningen har arbetat efter följande riktlinjer:

–  För att vara valbar till styrelsen krävs att nominerad person är medlem i  
 föreningen Djurens Vänner Göteborg.
–  Nominerade personer behöver ha kompetens för de förtroendeposter som  
 de nominerats till. Det innebär att ordföranden ska ha stor kunskap om 
 föreningen och dess verksamhet, kassören ska ha redovisningsvana och  
 sekreteraren ska ha stor vana av protokollskrivning.
–  Samtliga ledamöter ska ha goda kunskaper i föreningsteknik. 

Valberedningen har enhälligt enats om följande förslag till styrelse för verksamhetsåret 2022:
Solveig Gavik, ordförande, 1 år, omval
Emma von Tell, ledamot, 2 år, omval
Irena Musić, ledamot, 2 år, nyval
Stefan Lans, ledamot, 2 år, nyval
Anna Kennedal, ledamot, 1 år kvar
Sara Petersson, ledamot, 1 år kvar

Valberedningen har enhälligt enats om följande förslag till kassör utanför styrelsen för verksam-
hetsåret 2022:

Yvonne Nyman, kassör, 1 år, omval 

Valberedningens förslag till revisor och suppleant för verksamhetsåret 2022:
   Frejs revisorer, 1 år, omval
   Suppleant utses av Frejs revisorer

För valberedningen: 
Anki Palmestam Lantink, Ida Dahl och Lotta Larsson


