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Ansökan om anslutning
Undertecknad innehavare/föreståndare för djurhem ansöker härmed om anslutning till Djurhems‐
förbundet. Till ledning för ansökningens behandling lämnas bifogade uppgifter om verksamheten.
Uppgifter om verksamheten
Djurhemmets namn: ____________________________________________________________
Adress: ____________________________ Postnr:_________

Ort:____________________

Telefon: ___________________________ Mobil:____________________________________
E‐Post:_____________________________ Webb:____________________________________
Sociala Media:__________________________________________________________________
Antal medlemmar: ___________________ Organisationsnummer:_______________________
Plusgiro:____________________________ Bankgiro:__________________________________
 Gällande paragraf 16 tillstånd från Länsstyrelsen innehas och medsänds ansökan
 Vi har stadgar för föreningen/företaget och dessa medsänds ansökan

1. Styrelse/förening alt A eller privatperson/företag (B).
Välj alternativ A / B
Alt A. Djurhemmets huvudman (organisation, djurskyddsförening e d):
______________________________________________________________________________
Ordförande:____________________________________________________________________
Adress: _____________________________ Postnr:_________

Ort:____________________

Telefon: ____________________________ Mobil:____________________________________
E‐Post:________________________________________________________________________
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Alt B. Privatperson/företag som driver djurhemsverksamheten
Namn:________________________________________________________________________
Adress: _____________________________ Postnr:_________

Ort:____________________

Telefon: ____________________________ Mobil:____________________________________
E‐Post:________________________________________________________________________
Yrke:_______________________________ Personnr:__________________________________

3. Vilket är upptagningsområdet?
Huvudsakligen följande kommun/er: ________________________________________________
4. Verksamhetens omfattning?
Antal hundar resp. katter och andra smådjur som tagits omhand föregående verksamhetsår.
______________________________________________________________________________
Ange gärna antal under de senaste åren och om arbetet ser ut att öka eller minska.
______________________________________________________________________________

5. Årssammanställningar och ekonomisk redovisning bifogas.
Årsberättelse finns för åren: ____________________

 Årsberättelse bifogas ansökan

 Finns ej pga:_________________________________________________________________
Ekonomisk resultaträkning finns för åren: ___________

 Ek. resultaträkning bifogas

 Finns ej pga:_________________________________________________________________
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6. Finansiering
Verksamheten får stöd av ___________________________________ kommun i form av bidrag.
Eventuellt annan stödorganisation: _________________________________________________
Utgifterna finansieras genom: _____________________________________________________
Underskott täcks på följande sätt: __________________________________________________

7. Lokaler & Utrymmen
Djurhemmet förfogar över följande lokaler (storlek och belägenhet):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 Hundboxar:________st

 Kattboxar:________st

 Andra djur:________st

Antal djur som rimligtvis kan tas omhand samtidigt på djurhemmet: ____________st
Djuren tas omhand i privata bostäder.

 Ja

 Nej

8. Mottagnings‐, isolerings‐ och/eller karantänavdelning finns
Mottagningsavdelning
Isoleringsavdelning
Karantänsavdelning

 Ja
 Ja
 Ja

 Nej
 Nej
 Nej

9. Utrustning
Bad‐ och behandlingsutrymme finns
Kök och diskutrymmen finns
Rastningsmöjligheter (inhägnader) finns
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10. Skötsel & Drift
Avlönad personal: ______________________________________________________________
Oavlönad personal: _____________________________________________________________

11. Kontraktsblanketter för mottagning och utlämning
Finns
 Ja
 Nej

(Bifogas ansökan)

12. Taxa för förmedling tillämpas
 Ja (Bifoga provex)

(Bifogas ansökan)
 Nej

13. Namn på veterinär/er som anlitas
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

14. Utvecklingen den närmaste framtiden och de mest akuta behoven som djurhemmet har.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15. Referenser
Upplysningar om djurhemsverksamheten kan fås från nedanstående person/er.
Namn: ________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________ Mobil:______________________________
E‐Post:___________________________________ Yrke:_____________________________
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16: Något övrigt som ni önskar få med i er ansökan!
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Jag är medveten om att eventuell anslutning kan sägas upp om inte reglerna för anslutning och god
skötsel följs. Anslutningsavgiften på 500 kronor inbetalas efter fakturering av Djurhemsförbundet.

Ort: ____________________________________

Datum: _____________________________

Underskrift :__________________________________________________________________________
Förtydligande:________________________________________________________________________
 Vi har tagit del av förbundets riktlinjer för Djurhem och vi avser att följa dessa.

Lämnade uppgifter behandlas konfidentiellt inom Djurhemsförbundet.
Ansökan med bilagor skickas per post till:
Djurhemsförbundet
c/o Flisbäck
Brunnsgatan 1
582 34 LInköping
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