Gotlands Djurskyddsförening

Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening vill härmed redogöra för verksamheten
under 2019.
Styrelsens sammansättning:
Ordf. Toni Wisth, v ordf. Lotta Persson, sekr. Anita Keinonen, kassör Arvo Keinonen
Ledamöter: Leif Söderström och Birgitta Wintland. Suppleant: Kjell Hallgren
Adj. till styrelsen: Håkan Björk
Revisorer: Anders Lekander, Ronald Jacobsson och Siv Blomberg, suppleant
Föreningens årsmöte/Antal medlemmar
Vårt årsmöte hölls den 7 mars 2019 på Träffpunkt Gråbo
Vid årsskiftet hade föreningen 152 medlemmar.
Hedersmedlem i föreningen är Rolf Beinert.

Åke Ottosson utsågs på årsmötet till ny hedersmedlem
och avtackades för sitt mångåriga arbete som ansvarig för djurbegravningsplatsen.
Han tilldelades keramikhöna med inskription.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten samt årsmötet.
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 2019 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 sammanlagt 65.
Vi har ett avtal med Gotlands Smådjurskrematorium. Under 2019 har de lämnat aska från 290
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 som vi numera har både fredag och lördag var som vanligt
mycket uppskattat med glögg och pepparkakor. Ett speciellt tack till Åke som kom och hjälpte till vid
båda tillfällena.
Vi tackar också Håkan och Leif för deras engagemang och arbete på Skogsholm!
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 två cafékvällar med musik och sång. Båda kvällarna har varit välbesökta.
Den 3 oktober hade vi Handsome Molly med irländsk och gotländsk musik samt den 5 december
återkom SOS, Sounds of the Sixties och med fullsatt lokal. Vi bjuder på kaffe och Träffpunktens goda
kaffebröd.
Samarbete med Kattstödet
Gotlands Djurskyddsförening stöder kontinuerligt Kattstödet Gotland i deras framgångsrika
verksamhet.
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 2018 utsågs Angela Osin.
Med hjälp av Lotta Persson och Birgitta Wintland så lyckades vi lura Angela till radion för att prata
om katter och där avslöjade Joakim Åstrand att hon blivit utsedd till Årets Djurvän! På vårt årsmöte
den 7 mars fick Angela 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.
Marknader/evenemang
Föreningen har deltagit i marknader i Fårösund, Kräklingbo marknad, Klinte marknad och
julmarknaden i Tofta Vi har även deltagit på Skördefestivalen i Roma.
Deltagandet i Slite och Hemse Torgdag genomfördes av Gotlands Igelkottsfond.
Länsstyrelsens samverkansgrupp
Är förnärvarande vilande, men Hund-och Kattbroschyrerna är uppdaterade och vi använder materialet
på våra marknader.
Svenska Djurskyddsföreningen
Vi år glada för den ekonomiska samverkan vi har med Svenska Djurskyddsföreningen
när det gäller vår marknadsföring och Kotteringens medverkan i medeltidsveckan.
Under 2019 har Johan Beck-Fries anställts som ny generalsekreterare.
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