Gotlands Djurskyddsförening

Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening vill härmed redogöra för verksamheten
under 2016.
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Adj. till styrelsen: Åke Ottosson
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Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 10 mars 2016 på Träffpunkt Gråbo
Antal medlemmar
Vid årsskiftet hade föreningen 160 medlemmar.
Hedersmedlem i föreningen är Rolf Beinert.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten.
Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningen.
Gotlands Igelkottsfond
Fondens styrelse har bestått av Ordförande: Lars Gahnström
Ledamöter: Inger Gahnström, Mona Stengård, Carina Kristiansson, Lotta Persson,
Siv Blomberg och Erika Lovén. Adjungerade: Åsa Ström som samordnare och Arvo
Keinonen som kassör.
Djurbegravningsplatsen
Antalet begravda djur 11 st. på allmän plats, 11 st. i nya gravar, 29 st. i egna tidigare betalda
gravar, sammanlagt 51.
Vi har ett avtal med Gotlands Smådjurskrematorium. Under 2016 har de lämnat aska från 310
samkremerade djur som har begravts på allmän plats.
Som vanligt var det god uppslutning på vår städdag i april. Ett tjugotal personer kom trots
regn i början av dagen.
Toni, Åke och Anita ordnade en uppskattad fredagseftermiddag med glögg och pepparkakor
på Skogsholm i allhelgonahelgen.
Stort tack till Åke som gör ett gott arbete på vår smådjursbegravningsplats!
Träffpunkt Gråbo
Under året har vi haft våra styrelsemöten, vårt årsmöte samt att vi deltagit i
samordningsmöten på Träffpunkt Gråbo.

Cafékvällar på Träffpunkten
Vi har under året arrangerat fyra cafékvällar med musik och sång. Alla kvällarna har varit
välbesökta med över 70 personer varje gång.
Marknadsföring och hemsida
Vår hemsida, www.gotlandsdjurskyddsforening.se, uppdateras kontinuerligt med hjälp av
Ann Cederlund i Sanda. Vi får också hjälp av Ann med layouten och uppdateringarna av våra
informationsfoldrar och banderoller. 2016 gjordes banderoller till vårt tält.
Årets Djurvän
Till Årets Djurvän 2015 utsågs Anders Lekander. Han kom till radion för att prata med
Joakim Åstrand om sitt arbete med de gotländska husdjursraserna. Det var med anledning av
Anders engagerade arbete med att bevara dessa raser som han fick priset årets Djurvän 2015
och detta avslöjades i slutet av programmet! Priset delades ut på föreningens årsmöte den 10
mars, diplom och höna tillverkad av keramikern och konstnären Ulla Ahlby i Viklau.
Medeltidsveckan
I samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen, Sofie och Conny Jonasson, Kottecentralen
och Gotlands Igelkottsfond har föreningen deltagit i Medeltidsveckan med info om vårt
landskapsdjur igelkotten i medeltida miljö och medeltida kläder.
Intresset hos marknadsbesökarna var stort – vårt stånd blev flitigt besökt. Ett bra tillfälle att
komma i kontakt med många för att informera om Igelkottsfondens arbete.
Marknader/evenemang
Föreningen har deltagit i marknader bl. a Fårösunds marknad, Slite marknad, Kräklingbo
marknad, Klinte marknad. Deltagandet i Hemse Torgdag genomfördes av Gotlands
Igelkottsfond.
Vi deltog dessutom på två arrangemang på Hemse, en försommarfest den 28 maj och
Hemsedagen den 2 juli 2016, där vi som vanligt sålde lotter och informerade om djurskydd
och Igelkotten.
Vårt samarbete med Gotland Grönt Centrum på Lövsta
I april då World Animal Protections generalsekreterare Roger Pettersson gästade Gotland
samlades eleverna på Lövsta för att lyssna till ett föredrag med titeln ”Bättre villkor för
lantbrukets djur världen över” Ett uppskattat föredrag med efterföljande diskussion med
elever och lärare.
Under dagen var Roger även med i Joakim Åstrands förmiddagsprogram på radion där han
berättade om World Animal Protections arbete världen över.
Dagen avslöts med ett öppet möte på Märtas café, där Roger informerade om WAP:s arbete i
världen.
Gotlands Skördefestival 3-4 september
Föreningen deltog för tredje året i rad. Vi hade återigen fått Roger Pettersson WAP till
Gotland och Roma där han ledde två seminarier, på lördagen med en föreläsning under
rubriken ”Så arbetar World Animal Protection för att rädda världens djur” och på söndagen
”En hållbar livsmedelsstrategi för Gotland, djuren och miljön” där Anna Törnfelt LRF på
Gotland inledde seminariet. Båda seminarierna var välbesökta av både elever och allmänhet.
Roger sitter med i den grupp som skall lägga fram förslag till en ny livsmedelsstrategi.

Fågelvandringar
I samarbete med Träffpunkt Gråbo, Carpe Diem och Cancerföreningen Rosa och med Sivert
Söderlund som kunnig ledare arrangerade vi fem fågelvandringar från februari till april i
området kring Gråbo och vi avslöt vårens vandringar i Åhsbergska Hagen en härlig vårdag.
Samverkansgrupp
Föreningen har fortsatt arbetet i Samverkansgruppen, initierad av Länstyrelsen, där olika
djurskyddsfrågor tas upp. Med i gruppen är bl.a representanter från Polisen, Länsstyrelsen,
Gotlands katthem, Djurens rätt, DV Roma, Gotlands Smådjursklinik, Gotlands Kennelklubb.
Grönt Centrum, Kattstödet och Guteskolan

Den 7 april var Gotlands Djurskyddsförening värd för ett av mötena i Samverkansgruppen.
Vi hade engagerat Roger Pettersson, generalsekreterare i Sverige för World Animal
Protection, WAP
Han berättade om organisationens verksamhet globalt för sällskapsdjuren.
Gruppens projekt Valpvalet från 2015, syftet var att genom information verka för seriös och
sund hundavel, öka efterlevnaden av svensk lagstiftning om märkning och registrering av
hundar och höja blandrasens status, där har Djurskyddsföreningen under 2016 fortsatt arbetet
med att lämna ut material i form av infoblad som delats ut på alla marknader där Kottefonden
och Djurskyddsföreningen deltagit.
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