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Medlemmar
Målet för verksamhetsåret 2021 var 300 medlemmar och den 31 december 2021 var medlemsantalet
uppe i 296 stycken. Trots att antalet medlemmar inte riktigt nådde målet så var det en stor ökning från
verksamhetsåret 2020 då föreningen hade 176 medlemmar. Ökningen tror vi beror på att styrelsen
jobbat mer aktivt med föreningens sociala kanaler, gruppen med volontärer som startats upp och att
många vill stötta katthemmet.

Möten
Under året har 13 protokollförda styrelsemöten hållits. På årsmötet den 30 mars 2021 deltog 17
medlemmar. På grund av pandemin har en del möten varit digitala och man har även detta år inte
kunnat bjuda in till fysiska möten för medlemmar. .

Styrelsens arbete
Djurskyddet Örnsköldsvik har telefonjour under hela året som personer ur styrelsen ansvarar för och
tar emot inkommande ärenden. Utöver det arbetar styrelsen med driften av katthemmet, volontärer,
jourhem samt försäljning av katter och andra djur som kommer in till föreningen. Styrelsen ansvarar
för all dokumentation och omvårdnad av katter och andra djur samt samarbetar med Länsstyrelsen.

Djurskyddsärenden
Under verksamhetsåret 2021 har föreningen haft 175 inkommande ärenden. De flesta ärenden har
handlat om katter som är föreningens fokusområde. Det har även varit ärenden med andra djurslag, då
mestadels kaniner, men även samtal om hundar och fåglar.
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Ärenden med katter: 165

96 av dessa var hemlösa katter utan ägare och 25 kom åter till ägare.
En stor ökning under året har varit omplaceringsärenden som resulterade i att 44 katter fick hjälp att
hitta nya hem. Totalt 128 katter har idag nya ägare och kommit till sina för alltid-hem. Under året
avlivades 6 katter på grund av sjukdom och det är fortfarande 6 pågående ärenden från 2021.

Vårt samarbete med Länsstyrelsen under året har inneburit 12 ärenden för föreningen. I dessa fall så
ersätter Länsstyrelsen Västernorrland oss på Djurskyddet Örnsköldsvik med överenskommen summa
per katt och dygn som katten vistas på Lunnebo Katthem. I alla dessa fall har djuren efter avslutad
bedömning av Länsstyrelsen tillfallit Djurskyddet Örnsköldsvik.

Övriga ärenden har varit 10 stycken varav 2 hundar där ett fall lämnades över till Länsstyrelsen.
Vilket är förenligt med de föreskrifter som finns i dagsläget då Djurskyddet Örnsköldsvik ej har något
tillstånd att stalla upp hundar.  Övriga ärenden har handlat om omplaceringar och bestått av en hamster
och sju kaniner.

Verksamhet

Utbildningar. I början av verksamhetsåret fick styrelsen utbildning av Djurskyddet Sveriges
generalsekreterare samt sakkunnig fd. anställd hos Länsstyrelsen i föreningskunskap, styrelsearbete
samt djurlagar och djurskyddsbestämmelser.
För att få mer kunskap och kunna bemöta framför allt “förvildade katter” som kommer till
katthemmet, så fick styrelsen en intern utbildning  i “läran om katters beteende” av Sara Sjölund,
Djurvårdare och aktiv medlem i föreningen.

Lunnebo katthem. Den 21 maj 2021 intar de första katterna katthemmet i Lunne, Arnäsvall.
De första att flytta in var en liten familj bestående av Pelle och Maja tillsammans med kattungarna Maj
och Murre.
Den 24 juni 2021; Länsstyrelsen bifaller ansökan och beviljar Djurskyddet Örnsköldsvik tillstånd att
förvara och utfodra katter i verksamhetens lokal. Tillståndet gäller för högst 35 katter samtidigt och för
högst 25 katter samtidigt i jourhem. För föreningen är detta en historisk dag då Örnsköldsviks första
katthem öppnade upp för verksamhet!

Efter beviljat tillstånd lägger styrelsen, volontärer, medlemmar och andra engagerade personer mycket
tid  på att renovera, bygga och förbereda lokalen för katternas bästa och utifrån de föreskrifter och
lagar som styr tillståndet. Föreningen är mycket tacksamma för all hjälp och stöd som så många
människor visade genom att skänka möbler, katt-tillbehör, foder och diverse annat till katthemmet.
Ett stort TACK till alla som engagerat sig!

Volontärer. Löpande över verksamhetsåret har styrelsen startat upp 25-30 volontärer.
Volontärerna hjälper till på katthemmet med bland annat tillsyn, underhåll av lokalerna och
socialisering av katterna. Volontärernas otroliga insats  har varit en ytterst vital del för verksamheten
och det arbete som de ideellt har spenderat på Lunnebo Katthem är överväldigande.
Ett stort TACK även till er, ni är en av de viktigaste kuggarna i denna förening!
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Kastreringskampanjen. I början av verksamhetsåret samarbetade föreningen med Reginas
Veterinärklinik, Hills och Reginas Zoohörna. Föreningen annonserade i tidningen 7 vilket gav en stor
spridning. Utöver rabatterat pris och gratis ID-märkning fick kunderna också med sig en goodiebag.

Föreningens almanacka är uppskattad av många och såldes i ca 170 exemplar. Almanackan är ett fint
inslag under året och en sammanfattning av de katter vi möter i vår verksamhet. Att få berätta om
deras livsöden - sorgliga men ofta med lyckliga slut, är uppskattat av många och ger en god extra
inkomst till föreningen och vårt fortsatta arbete för hemlösa katter i Örnsköldsvik.

Öppet hus. 30 oktober öppnades dörrarna för allmänheten till Lunnebo Katthem. Under dagen kom
200-300 besökare som alla var nyfikna att se Örnsköldsviks första katthem. På öppet hus-dagen såldes
föreningens almanackor, korv, kaffe, fika samt lotter. Många generösa besökare skänkte gåvor och
bidrag till katthemmet. Totalt genererade detta i cirka 30 000 kr till katterna och katthemmet. Det var
en fantastisk dag med många fina möten!

Hemlösa katters vecka. 25- 31 oktober inföll hemlösa katters vecka, där vi även i år samarbetade
med Mjau genom insamling av kattfoder till förmån för hemlösa katter. Djurskyddet Örnsköldsvik
hade insamlingslådor på Stora Coop och Granngården som gav väldig bra respons med mycket
kattmat som skänktes till föreningen och katterna på katthemmet. Under hela veckan informerades
våra följare på sociala kanaler om kampanjen och situationen med de 100 000 hemlösa katter som
finns i dagens Sverige.

Kattensdag. Den 28 november under Kattensdag fanns två representanter från föreningen på
Djurmagneten där de informerade om Djurskyddet, visade katter som var redo för adoption, sålde
almanackor och samlade in gåvor till katterna på katthemmet.

Samarbete. I november 2021 startade föreningen ett samarbete med veterinär Jan Magnusson på
katthemmet. Detta har varit ett mycket givande samarbete som betytt lägre veterinärkostnader och
bränslekostnader. Samarbetet innefattar primärt att Jan Magnusson utför kastrering av hankatter och
ID-märkningar på katthemmet.

Under året har vi genom Djurskyddet Sverige även samarbetat med Hills, Best Friend och
försäkringsbolaget IF.

Bidrag och ekonomi under året
Veterinärkostnader är en stor del av föreningens ekonomiska utgifter då alla katter som adopteras från
oss alltid flyttar till sina nya hem kastrerade och ID-märkta, kattungar blir även vaccinerade. Utöver
ordinarie veterinärkostnader har det varit en del akuttider och undersökningar. Tack vare vårt
samarbete med veterinär Magnusson minskades dessa utgifter i slutet av året och ger oss också
möjlighet till hjälpa fler katter.

Efter veterinärkostnader så har driften och underhåll av katthemmet varit den största kostnaden för
föreningen verksamhetsåret 2021. Det har bestått av utgifter för renovering, ombyggnationer, drift och
inköp av inventarier och förbrukningsmaterial.
Och allt har varit möjligt tack vare bidrag från bland annat  förbundet i Djurskyddet Sverige och gåvor
från privatpersoner samt lokala företag.

Tack också till alla givmilda följare på sociala medier samt de medlemmar som skänkt pengar och
gåvor så att föreningen har haft möjlighet att genomföra oväntade veterinärbesök och operationer och
på det sättet kunna hjälpa så många katter till ett bättre liv!
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Slutord

Verksamhetsåret 2021

Året har inneburit en större arbetsbelastning än tidigare år för styrelsen och vi ser därför ett behov av
att öka antalet styrelsemedlemmar inför 2022. Vi har under det gångna året effektiviserat vårt arbete
genom att tilldela övergripande ansvar inom olika områden på specifika personer i styrelsen. Och vi
börjar nu bli varma i kläderna med det nya arbetssättet och närmar oss ett självspelande piano.
Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och hitta arbetssätt som gör oss mer effektiva med kortare
beslutsvägar.

Att denna styrelse skulle bli historisk i Örnsköldsvik genom uppstarten av Lunnebo Katthem är något
vi använder som motivation på regelbunden basis. Detta är något vi är oerhört stolta över och även
något som har förenklat vårt arbete avsevärt.

Öppnandet av katthemmet har öppnat många dörrar för oss och nya samarbeten har kunnat startas upp
under året. Det har även gjort oss till en pålitlig och kapabel partner till bl.a. Länsstyrelsen som
regelbundet under året har placerat ett antal katter hos oss, en markant ökning från föregående år.

Vi har fortsatt att bygga på det fantastiska community som finns här i Örnsköldsvik. Detta enorma
skyddsnät av engagerade djurvänner slutar aldrig att imponera på oss och vi märker att det växer i takt
med oss. Detta är mycket tack vare den satsning vi gjorde föregående år med transparens i vårt arbete
och ökad närvaro på sociala medier samt uppdaterade verktyg såsom hemsida och tillgänglighet på
jourtelefonen.

Styrelsen har i år igen gjort ett arbete som gör skillnad, vilket ger ringar på vattnet och vi har nu en
sund och välmående förening med muskler som kan arbeta i lugn och ro mot ett gemensamt mål.
Och de målen vi sätter upp känns inte längre ouppnåeliga då vi hörs och tas på allvar just av den
anledningen att vi infriar det vi lovar: Att med krafttag göra skillnad för djur i utsatta situationer.
Och alla som följer oss i vårt arbete ser att vi agerar på de orättvisor och fruktansvärda situationer som
vissa djur utsätts för i vår kommun. Vi hoppas att folk fortsätter att kontakta oss och vara våra ögon
och öron ute på fältet, det är ett måste för att vi ska kunna fånga upp hela vår kommun.

Vi har tidigare pratat om “rekordår” och “rekordsiffror” och det är i ärlighetens namn inga roliga
rekord vi slår. Och för kommande verksamhetsår så hoppas vi att dessa rekord i takt med att
myndigheter, lagar och svenska folkets inställning ändras kommer att nå en mer hanterbar nivå, dvs att
djurs status höjs och deras liv skyddas av lagar och att brott mot dessa får kännbara konsekvenser.

Styrelsen tackar för allt stöd från medlemmar, privatpersoner, företag och andra djurvänner i form av
bidrag, engagemang och gåvor under 2021. Vi kommer att fortsätta kämpa och vi hoppas att ni vill stå
med oss även kommande år.
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