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Föreningens årsmöte/Antal medlemmar
Vårt årsmöte hölls den 6 mars 2018 på Träffpunkt Gråbo
Vid årsskiftet hade föreningen 152 medlemmar.
Hedersmedlem i föreningen är Rolf Beinert.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten.
Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningen.
Gotlands Igelkottsfond
Gotlands Igelkottsfond bildades 2011 av Gotlands Djurskyddsförening och styrelsen och medhjälpare
i Kottefonden fortsätter oförtrutet sitt arbete för igelkotten.
Fondens styrelse 2018 har bestått av
Ordförande: Lars Gahnström Vice ordf. Mona Stengård, Sekr. Lotta Persson
Ledamöter: Inger Gahnström, Kerstin Wångdahl, Emma Sewell och Arvo Keinonen som adj kassör.
Djurbegravningsplatsen
Antalet begravda djur har varit 13 på allmän plats, 24 i nya gravar, 26 i egna tidigare betalda gravar,
sammanlagt 63
Vi har ett avtal med Gotlands Smådjurskrematorium. Under 2018 har de lämnat aska från 319
samkremerade djur som har begravts på allmän plats.
Som vanligt var det god uppslutning på vår städdag i april.
Vår dag i allhelgonahelgen på Skogsholm utökades i år till både fredag och lördag. Uppskattat som
vanligt med glögg och pepparkakor.
Stort tack till Åke som gör ett gott arbete på vår smådjursbegravningsplats!
Även tack till vår nya medhjälpare Håkan Björk som har varit med sedan i maj.
Träffpunkt Gråbo
Under året har vi haft våra styrelsemöten, vårt årsmöte samt att vi deltagit i samordningsmöten på
Träffpunkt Gråbo.
Mötet i september var i Kattstödets lokaler.
Cafékvällar på Träffpunkten
Vi har under året arrangerat två cafékvällar med musik och sång. Båda kvällarna har varit välbesökta.
Den 4 oktober hade vi SOS Sounds of the Sixties som alltid drar en stor publik ca 70 personer,
föreningen bjöd på kanelbulle och kaffe. Den 13 december bjöd vi 40-talet personer på lussekatter och
pepparkakor och de lyssnade till Lennart Walman, Hasse Tholin och Anna Karin Rennard. En
uppskattad cafékväll med allsång, historier(Lennart) och fint fiolspel av Anna-Karin!

Samarbete med Kattstödet
Gotlands Djurskyddsförening stöder kontinuerligt Kattstödet Gotland i deras framgångsrika
verksamhet med ett bra grundkoncept.
Marknadsföring och hemsida
Vår hemsida, www.gotlandsdjurskyddsforening.se, uppdateras med hjälp av Ann Cederlund i Sanda.
Vi får också hjälp av Ann med layouten och uppdateringarna av våra informationsfoldrar och visitkort.
Årets Djurvän
Till Årets Djurvän 2017 utsågs familjen Jansson som äger och driver Suderbys Ridskola i Sjonhem.
Vi lyckades överraska familjen med hjälp av Joakim Åstrand i direktsändning en fredag. De tilldelades
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 där vi förmedlat information om vårt
landskapsdjur igelkotten.
Intresset hos besökarna var stort – vårt stånd blev flitigt besökt. Ett bra tillfälle att komma i kontakt
med många för att informera om Igelkottsfondens arbete.
En fin överraskning fick vi på onsdagen i veckan, vi fick det eftertraktade priset Krämarkransen! En
krans gjord av murgröneblad och ett tillhörande diplom där texten lyder som följer ” Medeltidsveckans
Krämarkrans 2018 Årets Gotlänning
Gotlands Djurskyddsförening”
Och motiveringen
”Det är ingen tvekan om att Gotlands Djurskyddsförening gör ett viktigt jobb och förmedlar bilden av
Gotland till besökare. Det arbete som genomförs visar tydligt situationen för Gotlands djurliv, men
även att det glädjande nog finns godhjärtade människor som dedikerat sin tid till att hjälpa.”
Allt underskrivet av Medeltidsveckans marknadsgeneral John Friedérich
Marknader/evenemang
Föreningen har deltagit i marknader bl. a Kräklingbo marknad, Klinte marknad. Vi har även deltagit
på Skördefestivalen i Roma.
Deltagandet på Hemse Torgdag genomfördes av Gotlands Igelkottsfond.
Fågelvandringar
I samarbete med Träffpunkt Gråbo, Carpe Diem och Cancerföreningen Rosa och med Sivert
Söderlund som kunnig ledare arrangerade vi fyra fågelvandringar. De tre första i Gråboområdet, den
sista den 19 april var vi på Södra Hällarna och avslöt med kaffe i det sköna vårvädret.
Länsstyrelsens samverkansgrupp
Är förnärvarande vilande, men Hund-och Kattbroschyrerna är uppdaterad och vi använde materialet
från kampanjen Valpvalet på alla marknader vi deltog i.
Svenska Djurskyddsföreningen
Vi år glada för den ekonomiska samverkan vi har med Svenska Djurskyddsföreningen
när det gäller medeltidsveckan och vår marknadsföring.
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