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Så mycket bättre
Under alla mina år i Djurhemsföreningen
- allt förmånga kan tyckas - har jag aldrig känt
mig så hoppfull inför det samarbete som nu tar
sin början med Svenska Djurskyddsföreningen.
Jag vill å Djurhemsföreningens vägnar tacka de
personer som varit de länkar som gjort samarbetet möjligt. Ingen nämnd och ingen glömd.
Inom våra organisatioer har vi nu den samlade expertisen och kunskaper
som krävs för seriöst arbetande djurhem anslutna till Djurhemsföreningen
och Svenska Djurskyddsföreningen.
I praktiken arbetar djurhemspersonal ute på våra djurhem med att omhänderta övergivna djur, mest då katter och kattungar som av hjärtlösa människor lämnats att gå en plågsam död till mötes. Tack alla ni som finns för
djuren.
Det gläder oss att så många av konferensdeltagarna vid årets utbildningsdagar i Enköping varit så nöjda. Det verkar som att programmet motsvarade
vad man förväntat sig av utbildningsdagarna. Tack, det sporrar oss till nästa
konferens som sker i september 2013.
Till sist tillönskar Djurhemsföreningen en God Jul och ett Gott Nytt År.

§ 7. Till Djurhemsföreningen kan anslutas djurhem som förbinder sig att följa Djurhemsföreningens riktlinjer. Djurhemsföreningens styrelse beslutar om anslutning
respektive uteslutning. En anslutningsavgift av 500 kronor inbetalas till Djurhemsföreningen. Djurhem äger ej rätt att föra ekonomisk talan mot Djurhemsföreningen.
§ 8. Förslag till stadgeändringar skall vara utsända med kallelse och beslutas av
representantskapet med 2/3 majoritet.
§ 9. Beslut rörande föreningens upphörande fattas av representantskapet efter det att
frågan offentliggjorts på kallelse. Beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. Djurhemsföreningens styrelse beslutar om hur de befintliga tillgångarna, i samband med föreningens upplösning, skall fördelas ut till de anslutna djurhemmen.

Forts.fr n sid 14

Kalendrar: Man kan göra kattkalender varje år, med fina foton, information, tips och råd. Är en bra julklapp, som säljs bra. Viktigt!! att börja sälja i
god tid!
Veterinärklinik: Bra samarbete med veterinärklinikerna är viktigt. Kolla
om ni kan få burar som folk ofta lämnar kvar då de avlivar sina djur. Be
också att få foder som skall gå ut i datum. Sätt upp reklam om att ni finns!
Samarbete: Tidningen Kattliv kan man få en liten slant från om man ger ut
deras vykort , och någon nappar på en prenumeration, man måste då stämpla
kortet med sin djurhems adress. Agria kan man bli tipsombud åt, ger en slant.
Man kan också tigga profilprodukter till vinster på lotteri, Agria brukar vara
ganska givmilda. Erbjöd dem att vara med på era Öppet hus, om de är med
och sponsrar annonsen.
Bössor: Kan man ha i butiker, hos frisörer, veterinärer, kattpensionat m.m.
Tigg vinster till lotteri, eller om ni skall ha Öppet hus!

För Djurhemsföreningen
Eivor Karis
Vice ordförande

Hemsidan: Kanske vill någon vara med på hemsidan, ett foderföretag, ett
katt/hundpensionat: Tag betalt!!

Visdomsord:
Det finns två sätt att få lugn; det ena är att aldrig göra vad man ångrar
- det andra är att aldrig ångra vad man gör.
August Strindberg, högaktuell detta år
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Dessa stadgar är antagna på representantskapsmötet 16 mars 2011.

STADGAR FÖR DJURHEMSFÖRENINGEN
§ 1 Djurhemsföreningen är en ideell intresse- och stödorganisation för seriöst arbetande djurhem med uppgift att ta hand om övergivna smådjur. Djurhemsföreningen verkar för att djurhemmen har en god standard och att djurens ställning
i samhället stärks.
§ 2 Djurhemsföreningen utgörs av till denna anslutna djurskyddsorganisationer
och andra intressenter inom föreningens verksamhetsområde.
§ 3. Djurhemsföreningen leds av ett representantskap som består av stödjande
organisationer. Varje organisation äger rätt att i representantskapet representeras
av en delegat. Anslutna djurhem äger rätt att representeras i representantskapet av
3 delegater, vilka utses vid de årliga utbildningsdagarna tillika med en valberedning om 3 personer varav en är sammankallande.
Ordförande och kassör i Djurhemsföreningen utses av Djurhemsföreningens styrelse för en mandattid om två år. Ordförande i Djurhemsföreningen är tillika ordförande i Djurhemsföreningens styrelse.
Representantskapet sammanträder minst en gång årligen. Ordinarie sammanträde
skall avhållas i mars om inte annat beslutas. Representantskapet är beslutsmässigt
om minst hälften av delegaterna är närvarande. Kallelse till representantskapsmöte skall vara delegaterna tillhanda 2 veckor före mötet. Fråga om ansvarsfrihet
skall behandlas av representantskapet.
§ 4. Djurhemsföreningens representantskap utser en styrelse som består av högst 9
personer inkl. 2 suppleanter förutom ordföranden. Mandattid för styrelseledamot
är två år. Mandatperioden inom styrelsen fördelas så att 1/2 av styrelseplatserna
kan nyväljas årligen. Kommersiella sponsorer äger ej rätt till styrelseplats.
§ 5. Beslut rörande verksamheten under löpande år fattas av styrelsen. Styrelsen
kan utse arbetsgrupper med särskilda arbetsuppgifter inom föreningens verksamhetsområde.
§ 6. Djurhemsföreningens ekonomi, löpande räkenskaper och den administration
som är kopplad till ekonomin handhas av Djurhemsföreningens kassör. Styrelseordförande och vice ordförande har mandat att effektuera de transaktioner som rör
föreningens ekonomi när kassören är indisponibel. Räkenskaperna revideras av
revisorer. Beslut att teckna Djurhemsföreningens firma fattas av styrelsen vid konstituerande sammanträde för ett år i sänder.
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Det handlar om att ta ansvar!
Djurhemmen utför en stor och nödvändig insats för att
minska det lidande som kommer av att människor inte
tar ansvar för de djur de tagit till sig.
Katter (för det gäller i huvudsak katter även om andra
djurarter förekommer) som överges och lämnas utan
tillsyn ger sedan upphov till en ny generation av lösspringande katter, nu mer osocialiserade än den föregående generationen. Dessa förvildade katter går en
mycket osäker framtid till mötes, som präglas av hunger, sår efter revirslagsmål,
skabb och andra sjukdomar.
Myndigheten som har till uppgift att hantera miljöproblem, för det är så samhället
bedömer lösspringande ägarlösa djur, har in i vår tid varit minst sagt obenägna att ta
ansvar och skjuta till medel för att hitta en permanent lösning.
Vad beträffar lidandet för dessa hemlösa djur så har man i många fall vänt ryggen till
och hävdat att det inte är samhällets ansvar, utan förlitat sig på att privatpersoner
förbarmat sig över dessa olyckliga individer och ställt både tid och betydande
summor pengar till förfogande för att lindra det lidande som oförskylt drabbat dessa
djur. Djurhemmen är ett uttryck för en grupp människors önskan att i någon mån
lindra denna nöd.
Så har det varit och jag är säker på att många som läser denna text delar min beskrivning.
Nu kan vi dock äntligen skönja ett svagt ljus i tunneln! Regeringens utredare av
djurskyddslagen har som säkert alla initierade känner till, satt ner foten och på god
och torr kansliprosa konstaterat följande: ”... då människan tagit sig rätten att förfoga över djuren enligt eget gottfinnande så har också samhället ansvar för alla djur.
Utredarens syn är att ta ansvaret för djurens välbefinnande följer av att människan
har tagit dem i sin vård och styr deras liv och livsbetingelser. Det finns djur som
lever mer eller mindre vilt men som ursprungligen har hållits och som tillhör arter
som av tradition hålls av människan, t.ex. förvildade katter. Dessa djur anser utredaren att människan alltjämt har ett ansvar för”.
Sedan följer en rad förslag till ny lagstiftning som t.ex. konstaterar att det är förbjudet att överge djur, att alla katter som vistas utomhus skall ID-märkas och kastreras
om de inte används till avel mm.
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Låt oss göra allt för att påverka opinionen så att politikerna,som ofta hellre satsar
skattemedel på simhallar, sporthallar och andra populära inrättningar, nu tvingas ta
beslut om en lag som på alla plan förbättrar situationen för alla dessa hemlösa djur!
Vi kan göra detta genom att bjuda in politiker och massmedia till våra djurhem,
beskriva den verklighet vi möter varje dag. Några som har förmågan att formulera
sig kan skicka insändare och beskriva situationen och visa hur en ny lagstiftnng
skulle kunna vara början på en ny tid för våra kära sällskapsdjur.
Anders Jarkiewicz

Irmelins bebisar
Så här söta är vi när vi är 12 veckor gamla! Tyvärr nappar folk på dessa
gulliga bilder! De tänker inte på att kattungen kanske skall finnas kvar i
familjen i uppemot 15-20 år. Många skaffar en kattunge som en impulsgrej!. De tänker inte på kostnader, vaccinationer, försäkring som kostar en
del. Många struntar i att försäkra katten, däremot försäkrar man sin cykel,
sin bil, sin båt, sitt barn, sitt hus. Veterinärvården kan
Alina
bli dyr då katten blir sjuk! De tänker
Immis
Imona
Ipod inte på framtiden.
Ivery

Ljusmanifestation!
Till Allhelgona helgen anordnade vi på lördagen en ljusmanifestation på torget i Enköping. Tänd ett ljus för våra fyrbenta vänner! Vi sålde ljus för 20 kr/
styck. På mässinglocket kunde man skriva djurets namn, samt att vi klistrade
på en djurbild på ljuset med texten. Älskad/saknad. Många som inte kunde
komma valde att skicka en tjuga samt ett kort med namnet på djuret de ville
hedra. Det var en kall blåsig dag, så vi var väl inte så jättehoppfulla på morgonen. När vi fick veta att centrum var stängt på grund av allhelgonadagen så
sjönk vårt mod! Men vi ställde upp våra bord med ljus, kattkalendern,
infomaterial, fixade ett bord med julsaker, loppisbord samt lotteri.
Klockan blev 9.45 och vi skulle starta 10, plötsligt så började folket komma!
Det var fullt runt borden hela dagen. De skänkte foder, mediciner köpte kalendrar, tände ljus, hade med sig foton som de visade. Mest tände folk ljus för
sina katter, det var även en hel del hundar. En kvinna tände 9 ljus för alla
hennes älskade djur som hon haft under åren. En dam skämdes lite då hon
frågade om hon fick tända för sin papegoja. Vissa tände för alla hemlösa
katter! Det var så fint! Många tårar föll på torget den dagen. Totalt tändes 236
ljus! 26 personer valde att köpa ljus som de tände själva hemma, eller på
annan plats. Några skulle åka ut till djurkyrkogården. Två gånger fick vi åka
efter mera ljus! Så det var en lyckad dag!
Kim och Marianne

Enligt lagen så får man inte sälja eller överlåta kattungar före 12 veckors
ålder. Katten får inte tas från mamman innan den fyllt 12 veckor.
Tyvärr annonseras många katter ut i våra tidningar. T.E.X Kattungar
bortskänkes! Kattungar 1 kr tassen! Kattungar flyttfärdiga fyllda 8 veckor,
kom å hämta! Kattungar 8 veckor vana att vara ute! Kattungar dessa kan bli
bra stallkatter! Man blir både ledsen och upprörd. Dessa kattungar får inget
värde! Om du ser en oseriös annons! Ring och tala om att katten kanske
inte får ett bra hem, tala om vad som står i lagen! Har man inte betalat för
något, så värdesätts det inte på samma vis!
Kim Lindbom Carlsson
Fotograf Åsa Andersson
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Betongkatten Frost

Nu påbörjar vi samarbetet, SDF och DHF,

Det här är katten Frost som uppmärksammades
i tidningarna landet runt.Den 5 december
försvann Frost. Han gick ut som han brukade,
men brukade bara vara ute en liten stund - han
sov alltid på mattes fötter. Hon ropade, letade, frågade alla. Ingen Frost.
Byggjobbarna på ett bygge hörde hela tiden en katt som jamade men fattade inte varifrån det kom? Kanske var det en katt på en balkong i närheten
som jamade? De tänkte inte så mycket på det, men då de hört det svaga
jamandet i flera veckor började de forska och fråga varandra: Har du hört
något jamande? jo, alla hade tänkt på det. Några trodde att det var kompisen
som hade skojat och jamat. Efter FEM veckor hittades Frost inmurad i ett
betongblock i en 30 cm luftficka. Medtagen, men vid liv! Katten kördes till
Hittakattens katthem. Där örontatueringen kunde spåra kattens ägare Mia
som bara skrek och grät om vartannat. Lever han!!! Ja, men var beredd på
det värsta sa jag.
Han är väldigt utmärglad, har
inte kunnat resa sig, så pälsen
på ryggen är bort skavd. Han
är svag, tovig, har fullt med
byggdamm i pälsen. Jag sa att
jag skulle åka akut till vår veterinär Hans Kindahl med honom, så vi möttes
där. Katten var glad över att återse matte. Han behövde åka dagligen för
uppvätskning, och koll av sina frysskador, som han fått då han trycktes mot
den iskalla frysta betongen. Han var tvungen att rakas och fick ha en liten
grön stickad tröja på sig då han frös så dant. Tack vare kondensvattnet i
plasten inne i betongen så kunde han överleva. Men nog har han förbrukat
en hel del av sina nio liv!
Kim Lindbom Carlsson
Foto: Åsa Andersson
.

Efter nästan ett års förberedande samtal samt stötande och blötande av formuleringar så har vi äntligen kommit till skott och inlett vårt samarbete med
Djurhemsföreningen. Det känns väldigt positivt och spännande att se vad
vårt samarbete kommer att innebära för djuren. Jag, tillsammans med Lena
Lillnor, fick förmånen att presentera vår förening vid Djurhemsföreningens
utbildningsdagar i Enköping 7 -8 september 2012. Under två dagar träffade
jag massor med fantastiska människor som alla arbetar med målsättningen
att hjälpa utsatta djur. Hur viktiga är inte dessa träffar
då man får möjlighet att diskutera gemensamma
problem, knyta kontakter och samtidigt umgås
under trevliga former. För Svenska Djurskyddsföreningens (SDF) del var dagarna väldigt givande
och lärorika. Jag tror att vårt samarbete kommer att
vara till ömsesidig nytta för föreningarna och att vi med gemensamma krafter kan verka för att våra djur ska få ett djurvärdigare liv.
Lillemor Wodmar
Generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen

Kim Lindbom Karlsson med katten Tingeling.
Lite om katten: Det här är lilla Tingeling som kom in väldigt
utmärglad, snuvig och smutsig. Hittades våt och frusen i ett dike där han
troligen blivit dumpad av någon. Nu mår han mycket bättre,
spinner och gosar mest hela tiden!
Åsa Andersson på Hitta katten
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DjurID.se och Djurhemsföreningen
Nu har samarbetet mellan Djurhemsföreningen och Svenska Kennelklubbens ägarregister DjurID.se dragit igång på allvar. Inledningsvis har Djurhemsföreningen fått 10 kronor per ägarregistrerad katt, och pengarna har
använts för olika projekt hos djurhemmen. Nu har även katthemmen börjat
nyttja möjligheten att registrera sina katter via ett webbformulär hos
DjurID.se. Om du arbetar på ett djurhem som är anslutet till Djurhemsföreningen och vill ha mer information om registreringen är du välkommen
att höra av dig till oss på DjurID.se.
Ägarregistrering – en trygghet
Svenska Kennelklubbens stora ägarregister DjurID.se rymmer hundratusentals hundar och katter och kontaktuppgifter till deras ägare. Varje år
ägarregistreras ungefär 45 000 katter. DjurID.se är en stor hjälp i fall din
hund eller katt springer bort. Registret är öppet för alla att söka i, och polisen har tillgång till samtliga uppgifter dygnet runt. Om din hund eller katt
springer bort, eller om du själv hittar ett bortsprunget djur, når du oss på
telefonnummer 08-795 30 50, dygnet runt.
Varför id-märka?
Att id-märka sin hund eller katt är viktigt, men det är lika viktigt att
komma ihåg att registrera in id-numret till DjurID.se. Annars finns
ingen koppling mellan id-numret och dig som ägare, och då kan den
som hittar din hund eller katt inte hitta dig!
Genom att id-märka din hund eller katt kan du också bidra till att
öka kunskapen om hundar. Forskare, rasklubbar och andra kan
komma i kontakt med dig för att lära sig mer om hundars hälsa och
beteende.
DjurID.se är en del av den europeiska databasen Europetnet. Om
din hund eller katt är chipmärkt och kommer på villovägar utomlands kan den som hittar hunden eller katten lättare komma i kontakt med dig.
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katter som givetvis sprang i vägen. Ja! Bara att trolla lite med tråkig kassler
från frysen. Obs! ugnen var inte ens två år gammal, visade sig vara ett
fabrikations fel! Efter lite mera vin och kattprat så somnade vi.
På morgonen akut telefonsamtal om hemlös katt som hade bott under en
sten i nästan ett år, så det var bara att släpa med Susanne på tidig morgons
kattjakt! I högklackat, i leran ja ni vet… Katten som visade sig vara två
katter blev infångade två dar senare. ( stackars Susanne både städning och
kattjakt! )
På First hotell väntade DHF styrelsen på Marielle och mig som genast fick
springa iväg och köpa plastfickor m.m. Upp snabbt till konferensen och fixade
med foldrar, namnskyltar m.m. Sen fylldes hotellfoajen snabbt med trevliga
djurfantaster från hela landet. Efter en god lunch började föreläsningarna. I
lokalen for pennor över papperen, mycket anteckningar skrevs, och många
intressanta intryck fyllde våra hjärnor. På eftermiddagen fick de som ville
åka till vårt katthem: Djurskyddet Hitta Katten, vi bjöd på lite mingelsnacks
och visade runt på katthemmet. Efter en snabb dusch och uppfräschning var
det dags för middagen.
Trevliga bordgrannar, god mat och dryck i kombination med mysiga Stefans
sång. Härlig kväll som avslutades med Så skall det låta! Ja, grattis Anders ert
lag vann!!!! Efter prisutdelning blev det Corner: The Irish pub där jag själv
jobbat i flera år! Några var pigga några var trötta på lördagen där vi fick
lyssna på Hans och Kristina som pratade om kattens egenvård. Vi fick också
veta mera från Helena på SKK om ID registret och DHF samarbete då vi
direktregistrerar katterna redan på djurhemmet. Vi fick även veta lite mera
om Svenska Djurskyddsföreningens arbete.
Sista delen av konferensen ägnades åt Open Mike eller Fritt Forum också
kallat. En viktig del på våra träffar då man kan utbyta erfarenheter med varandra, sprida tips och råd, ett tillfälle att få dela med sig. Helgen kändes
väldigt lyckad, tack för att ni ville komma till Enköping! Tack för förtroendet att få arrangera dessa så värdefulla dagar. De betyder så mycket för oss
djurhem runt i landet, en chans att få träffa likasinnade, en chans att få lära
oss mera! Vid pennan! Kim Lindbom Carlsson Djurskyddet Hitta Katten
Enköping.
P.S Många sa: Det var de bästa DHF dagarna någonsin! Men vi tar det inte så
hårt för det säger vi ju varje år!
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Utbildningsdagarna 2012
Redan i mars då jag som valberedare i DHF var på representantskaps mötet,
på Svenska Djurskyddsförningens mysiga lokaler i Stockholm, ställdes frågan ännu en gång av Anders. Kan inte ni i Enköping ta hand om utbildningsdagarna? Jippi! Så många gånger vi fått frågan och den tidigare styrelsen
sagt nej. Den nya styrelsen sa javisst självklart! Genast började jag planera.
Tog in offert från First hotell där jag jobbat i många år, fick fram ett bra pris.
De var också bussiga och bjöd på konferens lokalen. Föreläsare skulle bokas! Vad skulle jag själv vilja ha för föreläsare, vad kan vara intressant för
alla, något som vi inte redan haft? Jag ringde Susanne Hellman-Holmström
en underbart varm person som åker landet runt och föreläser om katten. Jag
har själv blivit något av en stalker som följer henne runt i landet. Redan
första gången jag hörde henne i Falun var jag fast, nu har jag varit på massor
av hennes föreläsningar och alltid snappar man upp något nytt. För er som
inte var med, kan jag varmt rekommendera hennes två böcker: Din katts
beteende, och Att bli med katt. Susanne sa ja direkt till att komma, hurra!
Fler intressanta föreläsare på min lista var Stockholmns djurskyddspolis,
där Jocke Johansson basar. Absolut sa han vi kommer Lena och jag. Nu var
jag lycklig två bra föreläsare som sagt ja. Vår underbara veterinär Hans
Kindahl och hans lika underbara fru Kristina Odensvik tackade också ja till
att komma och prata om kattens egenvård och mediciner. Givetvis måste
man också ha kvällsunderhållning, då Anders och Johnny och Rolf inte ville
dansa ballongdansen, så bokade jag Stefan Löfgren, en härlig trubadur! Nu
vart jag lugn ett tag allt var bokat och klart. Det närmade sig, för säkerhets
skull kollade jag med föreläsarna veckan innan att allt var klart. När jag
ringde Jocke sa han vänta jag känner igen det här, men har nog missat…..
När var det egentligen? Det är ju nu nästa vecka….. Panik!!!!Det fixade sig
som tur var så de skulle kunna komma! Allt klart med hotellbokningar, rummen, vegetarisk mat, lite mera vegetarisk mat, mail från Christina ändringar,
kontakt med hotellet allt fixat!
Kvällen innan hämtade jag Susanne som skulle sova hos mig, så hon skulle
slippa komma med andan i halsen från Skåne direkt till föreläsningen. Bäddat och donat, gjort mig till med smarrig salladsförrätt, smördegsinbakad
rostbiff med duxellmassa, rödvins sås, potatisgratäng . Man ville ju lyxa till
det hela när en kändis skulle komma! Vi satt i köket och tog var sitt glas vin,
eller två medan maten puttrade i ugnen. PANG!!! Ugnsluckan exploderar!!!!!
Glassplitter över all mat! Bara att börja dammsuga glas splitter, ta undan
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Har du en hund som saknar registreringsnummer i Svenska Kennelklubben och vill delta på tävlingar och prov som arrangeras inom
SKK organisationen krävs en tävlingslicens och då måste hunden
ägarregistreras.
Avgifter
Vi tar ut en engångsavgift för att registrera en hund eller katt i ägarregistret.
För katt är det 130 kronor (2012) och för hund som är oregistrerad/blandras
80 kronor (2012). Gäller det en hund med registrerad stamtavla så har uppfödaren redan betalat avgiften vid valpregistreringen (stambokföringen).
Ägarbyten sker utan någon ytterligare avgift.
För poliser och veterinärer
Vi skickar inom kort ut information om DjurID.se till poliser och veterinärer
samt id-märkare och djurhem. De kommer att få en mapp som rymmer bland
annat de nya blanketterna för ägaranmälan, affischer och broschyrer om
DjurID.se. Vi vill att så många poliser och veterinärer som möjligt ska känna
till ägarregistret och också inse hur viktigt det är att alla djurägare som idmärker sin hund eller katt också ägarregistrerar sig.
Nytt för i år
DjurID.se har genomgått ett litet ansiktslyft och vi har tagit fram nya broschyrer om ägarregistret där bland annat ett kort i visitkortstorlek med aktuella kontaktuppgifter till DjurID.se följer med – perfekt att förvara i plånboken. Korten finns även att beställa lösa. Om ni har behov av ett broschyrställ
så kan det beställas kostnadsfritt. Vi har också tagit fram nya affischer för
bortsprungna och upphittade katter och hundar. Du hittar affischerna på vår
webbplats. Du kan skriva ut dem och sätta upp i området där hunden eller
katten har sprungit bort eller upphittats.
Material finns på vår hemsida eller beställa direkt
hos oss, enklast genom att mejla:blanketter@skk.se
eller ring 08-795 33 77.

Helena Nyberg
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Du har väl inte glömt registreringen?
Många tror att id-märkningen registreras centralt så fort veterinären märkt
hunden eller katten, men så är det inte – registreringen måste du som djurägare sköta själv. Och det är ett viktigt steg, för annars fyller id-märkningen
ingen funktion. Då finns det ingen ägare kopplad till djuret! Kom därför
ihåg att skicka in ägaranmälan som du får hos veterinären eller beställer
från oss på DjurID.se. Först då kan vi hjälpa dig att återförenas med din
hund eller katt om ni skulle komma bort från varandra!

Nyanlända djur ska hållas i karantänsavdelning och vara helt avskilda från övriga
djur i djurhemmet. Vistelsens längd i karantän ska vara i minst 2 veckor. Om
det redan finns djur i karantänsavdelningen ska det senast anlända djuret vara
avgörande för alla övriga i fråga om beräkning av karantänsvistelsens längd.
Alla djur ska snarast efter ankomst ges aktuella vaccinationer enligt gällande
rekommendationer.
Katt ska kastreras och identitesmärkas före omplacerandet eller beroende på ålder
snarast möjligt.
Burarna i karantänsavdelningen ska desinficeras mellan varje djur. Sjuka djur ska
behandlas efter veterinärs råd. Djurhemmet ska inte långtidsbehandla kroniskt sjuka djur.

Kontakt:
E-post:djurid@skk.se
Telefonnummer: 08 795 30 50
Läs mer:www.skk.se/djurid

Inget djur bör stanna på djurhemmet längre än 3 månader. Djuret bör inom denna
tid omplaceras.
Hund ska rastas genom promenader minst 3 gånger per dag, och med hänsyn till
hundens ålder och behov.
Katt ska om möjligt erbjudas utevistelse i rastgård. Rastgårdarna ska vara utformade enligt gällande regler och bestämmelser.
Tillsyn ska ske minst 2 gånger per dag.
Omplacering av djur från djurhemmet ska regleras via ett skriftligt avtal mellan
djurhemmet och den nya ägaren.

OBS!

OBS!

OBS!

Glöm inte att planera
för utbildningsdagarna som
går av stapeln i september 2013.

Kryssa för i almanackan!!!
VÄLKOMMEN
hälsar Djurhemsföreningen!

Hemlösa, ägarlösa djur behöver hem
Du hjälper dem genom oss
Postgiro: 4503686-0 Bankgiro: 5302-6365
8
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Exempel på förvaringsutrymme för katt.
I förvaringsutrymmen för katter så ska det finnas en liggplats som är upphöjd från
marken. Om katten vistas i en rastgård ska den antingen ha tillgång till ett
inomhusutrymme i anslutning till rastgården eller en koja som skyddar mot
väder och vind.
Rastgårdar samt andra utrymmen där katterna ständigt lever ska vara minst 6
kvadratmeter. Ytan ska vara minst 2 kvadratmeter per katt. Takhöjden ska
vara minst 1,9 meter. Rastgårdar får gärna vara större men aldrig mindre än
dessa mått.
Boxar för katter vid kattpensionat, avelsbox för katthona med ungar och annan
tillfällig förvaring ska ha en yta på minst 1,5 kvadratmeter. Den minsta sidan
ska vara minst 1,2 meter och takhöjden minst 1,9 meter.
Om flera katter vistas i boxen ska varje katt kunna röra sig på minst 0,7 kvadratmeter. Boxarna får gärna vara större men aldrig mindre än dessa mått. Hona
med ungar räknas som två katter. Katter får inte förvaras i den här typen av
box mer än tre månader.
Burar: Katter får inte förvaras i burar annat än vid transporter och i samband med
utställningar och tävlingar. Buren ska vara minst 0,5 meter lång, 0,3 meter
bred och 0,35 meter hög.
Djurens normala behov ska tillfredställas. Hög hygienisk standard ska eftersträvas.
Burarna och övriga utrymmen ska vara så beskaffade att de lätt kan rengöras och
desinficeras. Släta ytor ska eftersträvas, såsom slät plast, metall eller målade
ytor. För desinfektionen ska desinfektionsmedel användas.
Tillgång till kallt och varmt rinnande vatten samt avlopp ska finnas i lokalerna.

Skötsel
Alla djur ska vid ankomsten inspekteras av djurhemmets personal. Vid tecken på
ohälsa ska djuret snarast undersökas av veterinär.
En journal för varje intaget djur på djurhemmet med uppgift om djurslag, kön,
vikt, hälsostatus, historia, vidtagna åtgärder, uppgifter om använt medel vid
medicinska behandlingar ska föras.
Om en eventuell intressent finns av djuret det noteras både i djurets journal och
vid/utanför djurets ”boplats” (bur/rum), så att inga missförstånd kan uppstå.
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Djurhemsföreningens verksamhetsberättelse för 2011
Föreningen utgörs av ett representantskap som för närvarande består av
följande personer och organisationer:
Djurskyddsorganisationer:
Djurskyddet Sverige, Eva Norberg
Stiftelsen Djurens Vänner Malmö, Rolf Westerlund
Utbildnings- och intresseorganisationer:
Svenska Blå Stjärnan, generalsekreterare Kristin Sundström
Suppleanter:
Gabrielle Rosendahl
Rolf Westerlund

Valberedning:
Kristinehamn Kristina Gustafsson
Linköping
Anneli Daging
Malmö
Rolf Westerlund

Adjungerade:
Eva Norberg, Djurskyddet Sverige
från september 2010

Sponsorer:
Djurskyddet Sverige
Svenska Kennelklubben
Stiftelsen Djurens Vänner Malmö
Riksorganisationen Djurens Vänner
Enskilda givare

Sekretariat:
Åsa Hedberg, Djurskyddet Sverige
Webansvarig:
Ulrika Dahlberg

Representantskapet:
Djurens Vänner Annica Sjögren
Blå Stjärnan
Kristin Sundström
Agria
Pekka Ohlsson
Göteborg
Susanne André
Västerås
StefanPettersson
Kristinehamn Monica Johansson

Styrelsemöten
Under 2011 har Djurhemsföreningens
styrelse haft 5 protokollförda
sammanträden.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Anders Jarkiewicz, ordförande
Christina Lind, sekreterare
Eivor Karis, vice ordförande och redaktör för Djurhemsnytt
Ledamöter:
Johnny Strömberg
Ulrika Dahlberg
Marie Gunnarsson
Linda Salomonson
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Anslutning av djurhem
Enskilda djurhem kan anslutas till Djurhemsföreningen. Under verksamhetsåret
2011 har följande djurhem anslutits. Djurens Hopp Bollnäs, Bill & Bull Söderhamn, Djurvärnet Halmstad och Nynäshamns Kattförening.Vi hälsar alla dessa
nya Djurhem välkomna till Djurhemsföreningen och erbjuder er allt stöd och hjälp
som vi vet kan behövas den första tiden.

Avförda djurhem
Under året har Djurhjälpen i Waxholm på egen begäran lämnat DHF. Man menade
att DHF inte i tillräcklig omfattning ägnade uppmärksamhet åt ”skygga katter”
något som i dagligt tal motsvaras av förvildade katter.

Vad gör Djurhemsföreningen?
Ändamålsparagrafen för DHF säger ”⁄1 Djurhemsföreningen är en ideell intresseoch stödorganisation för seriöst arbetande djurhem med uppgift att ta hand om
övergivna smådjur. Djurhemsföreningen verkar för att djurhemmen har en god
standard och att djurens ställning i samhället stärks.”
Detta innebär inte bara att DHF skall skänka bidrag till anslutna djurhem; utan att
främst verka för att djurhemmen har en god standard och att djurens ställning i
samhället stärks.
Hur gör vi det?
Genom att; besöka djurhemmen, vägleda dem i hur de åtgärdar brister, undviker
onödiga smittorisker, förklarar vilka steg som behöver tas, från ax till limpa, när
ett djurhem skall startas. Vi hjälper dem med att leva upp till myndighetens krav på
dokumenteringoch rapportering. Hålla kontakten med myndigheten vad gäller nya
regler och tillämpningar och att erbjuda stöd och vägledning vid akuta behov av
hjälp. Att erbjuda utbildning av djurhemmens personal och ledning. Söker nya
sponsorer och rapporterar till befintliga.

Djurhem

Ort

1. Djurskyddet Bollnäs/Ovanåke
Bollnäs
2. Djurens Hopp
Bollnäs
3. Djurens Vänner, Borlänge Katthem
Borlänge
4. Kattstallet Åkeshov
Bromma
5. Svenska Hundskyddsfören. ”Hundstallet” Bromma
6. Djurskyddet Hitta Katten Enköping
Enköping
7. Djurskyddet Eskilstuna
Eskilstuna
8. Föreningen Gefle Katthem
Gävle
9. Göteborgs Djurskyddsförening
Göteborg
10. Djurskyddet Kattfoten i Halmstad
Halmstad
10

Medlemsansvarig
Eivor/Ulrika
Eivor/Ulrika
Ulrika
Marie
Marie
Marie
Marie
Ulrika
Christina
Christina/Linda

Onsdagen den 3 februari 2010 beslutade Djurhemsföreningens styrelse att
anta de nya och reviderade riktlinjerna. Dessa riktlinjer ska ses som ett
levande dokument som kan revideras efter behov, och vid eventuell
ändring i gällande lagstiftning.
Riktlinjer för djurhem anslutna till Djurhemsföreningen

Djurhem som vill få stöd från Djurhemsföreningen måste uppfylla vissa standardkrav för att trygga djurens hälsa och djurhemmens anseende.

Styrelse

Djurhemmet ska ledas av styrelse och ha ett etablerat samarbete med länsstyrelsen, kommunen samt polismyndigheten.
Djurhemmet ska vidare ha en etablerad veterinärkontakt.
Djurhemmet ska ha alla nödvändiga tillstånd som krävs enligt svensk lag för att
driva verksamheten.
Djurhemmet ska följa de riktlinjer som anges i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och de föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa.
Djurhemsföreningens representantskap och av styrelsen utsedda representanter
ska i syfte att uppnå ett förtroendefullt samarbete ha en så kontinuerlig kontakt som möjligt med ”sitt” djurhem, och vid behov och önskemål besöka
densamma.

Utrymmen

Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar
deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
(ur 4§ Djurskyddslag 1988:534)
Att ha ett djurhem i vanlig ”hemmiljö” är inte att rekommendera på grund av
hygienbestämmelser och av praktiska skäl. Undantag för jourhem, där det
vanligtvis rör sig om ett fåtal djur och under kortare tidsperiod.
Djurhemmet ska ha särskilda utrymmen för de djurarter som djurhemmet är avsett
för. Burarna ska vara utformade så att de minst uppfyller kraven i djurskyddsbestämmelserna.
Läs mer om detta på Jordbruksverkets hemsida för information om angivna
minimimått.
”http://www.jordbruksverket.se
/amnesomraden djur.4.5abb9acc11c89b20e9e8000333.html
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Lite tips om hur man kan få in pengar till sitt djurhem!
Boxfaddrar: Vi har boxfaddrar som betalar 200 kr/ månad per box, de kan
betala månadsvis eller årsvis. Vi har både privatpersoner och företag som är
faddrar, man kan vara flera på samma box. Jag skickar var tredje månad ut
ett vykort med lite information om vilka som bor i boxen. De blir också
inbjudna till julmys, med lite julmat.
Medicinjakten: När folk får recept på Penicillin eller annat till sina djur,
skall de ofta bara äta tabletterna i 7-10 dagar ofta får de då tabletter över.
Dessa kan de då skänka till oss. Där får vi mycket överblivna mediciner.
Fodertunnor: Fråga i din lokalbutik om du får ställa ditt en tunna, skriv på
tunnan! Här kan du skänka foder till våra hemlösa katter, samt föreningens
namn. I hyllan kan du sätta upp en lapp: Köp även gärna en extra burk och
skänk i tunnan utanför kassalinjen Butiken får merförsäljning, vi får mat!
Hör med butiken om ni kan få sandkartonger som gått sönder.
Loppis: Brukar dra folk, ordna baklucke loppis på gården utanför
djurhemmet.(tag t.ex 100 kr/ bil)
Kursverksamhet: Tag kontakt med t.ex ABF kolla om de kan hjälpa er med
utbildning av personal/volontärer. De kan ibland betala för föreläsare, lokalhyra, annonsering, kursmaterial.
Familjedag: Ordna kaninhoppning, häst o vagn, loppis, fika, lotteri, fiskedamm ansiktsmålning, veterinärens frågehörna, visning av djurhemmet, satsa
på större annons, gärna då tidningen har totaldistribution, då når man fler.
Med denna mix av aktiviteter så når man en bredare publik.
Konstauktion: Kontakta lokala konstnärer tigg konst, som du sedan auktionerar ut!
Foderinsamling: Stå på t.ex torget med bössor, information, samla foder
inför vintern, lotteri.
Ljusmanifestation: Vi säljer ljus (med mässinglock) för 20 kr styck, på
dessa sätter vi en klisterlapp där man kan skriva djurets namn. Vi går ut med
att kan du inte komma själv skicka en tjuga så tänder vi ljuset åt dig! Vi har/
hade en ljus manifestation till Allhelgona, där vi tänder upp fontänen på
Stora torget. OBS! Kolla med brandkåren samt kommunen så att du får tillstånd. (I vissa kommuner måste man även ha polis tillstånd).
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Forts. sid 23

11. Djurvärnet Halland/Kattmyntans katthem Halmstad
12. Hudiksvalls Kattsamarit
Hudiksvall
13. Djurens Vänner Jönköping
Jönköping
14. Djurskyddet Kalmar Djurhem
Kalmar
15. Djurskyddet Karlstad
Karlstad
16. Djurskyddet Kristinehamn
Krisinehamn
17. Djurskyddet Köping, Kattvännerna
Köping
18. Djurskyddet Linköpings Djurskyddsf. Linköping
19. Djurhemmet i Aggarp, Djurens Vänner Malmö
20. Djurskyddet Fiahemmet
Norrköping
21. Djurskyddet Nyköp., Finntorps Katthem Nyköping
22. Nynäshamns Katthemsförening
Nynäshamn
23. Djurens Vänner
Nässjö
24. Olofströms Djurskyddsförening
Olofström
25. Djurskyddet Oskarshamn
Oskarshamn
26. Djurens Vänner i Skara, Stenums Katthus Skara
27. Djurskyddet Strängnäs
Strängnäs
28. Djurskyddet Bill & Bull
Söderhamn
29. Södertälje Katthem
Södertälje
30. Djurskyddet Skaraborg
Töreboda
31. Djurskyddet Västerbotten
Umeå
32. Öbacka Djurhem,Utansjö
Härnösand
33. Gotlands Katthem
Visby
34. Djurskyddet Västervik
§ Västervik
35. Djurskyddet Västerås, Huskatten
Västerås

Christina/Linda
Eivor/Ulrika
Anders
Anders
Johnny
Johnny
Marie
Anders
Rolf
Anders
Marie
Johnny
Anders
Anders
Anders
Christina
Marie
Eivor/Ulrika
Anders
Johnny
Gabrielle
Eivor/Ulrika
Anders
Anders
Marie

Ekonomiskt stöd till djurhem
Under 2011 utvisar protokoll att följande djurhem beviljats ekonomiskt stöd från
Djurhemsföreningen:
Djurhem
1 Djurskyddet Västerås
2 Djurskyddet Töreboda
3. Djurskyddet Köoing
4. Djurvärnet Halland
5. Nynäshamns Kattförening
6. Olofströms Djurhem
7. Djurhemmet Bill & Bull
8. Djurens Hopp Bollnäs
9. Öbacka Djurhem

Belopp
7.484
6.500
14.700
30.000
40.000
12.000
50.000
12.500
22.500

Ändamål
Beslutsdat.
Inköp mässdiskar.
2 feb
Diskmaskin
2 feb
Renovering
16 mars
Inredning
9 juni
Byggnad
9 juni
Ny varmvattenberedare
9 sept
Byggnad
9 sept
Tvättmaskin/Karantän
30 nov
Renovering
30 nov

Totalt 195.684

2011
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Utbildningsdagarna i Malmö/Aggarp 10-11 september 2011
Intresset för de sedvanliga utbildningsdagarna var stort och ett 50-tal personer från djurhem i hela Sverige deltog. De frågor som tilldrog sig det största intresset var hur olika
myndigheter som polis, tull och inspektörerna på Länsstyrelsen agerar för att stävja olika
uttryck för vanvårdade djur. Föreläsningarna framfördes av erfarna och besjälade föreläsare som gav deltagarna rika tillfällen att delta med frågor och synpunkter. Lördagen erbjöd tillfälle för deltagarna att besökaAggarps djurhem och begravningsplats för sällskapsdjur. Deltagarna bjöds på många och trevliga upplevelser i kontakten med alla hundar,
katter och den trevliga personal som arbetade på anläggningen. Ett särskilt omnämnade
förtjänar den fina karantänsanläggningen. Minnesord över det äkta paret Britt och Bertil
Lindström vars röster nu tystnad för alltid. Deltagarna fick också information om det förestående uppbrottet i samarbetet med Djurskyddet Sverige.
Följande val genomfördes:
Valberedningen; Kim Lindbom Karlsson,Boja Anicic och Annelie Daging.
Representantskapet; Monica Jonasson, Stefan Pettersson och Annelie Jonsjö Wreter.
Djurhemsnytt
Ett nummer av Djurhemsnytt har utkommit. Som tidigare år har Eivor Karis varit ansvarig
utgivare. Införda artiklar som speglat Djurhemsföreningens verksamhet, presentation av
samtliga anslutna djurhem samt riktlinjer och stadgar har visat sig ha stort intresse hos
läsarna och även hos eventuella sponsorer och givare som lätt kan följa upp vår verksamhet.
Hemsida
Under vår nye webbmaster Ulrika Dahlberg har föreningens hemsida www.djurhem.se
fått ett nytt utseende och nya funktioner. Målsättningen är att den skall genomgå en uppgradering varje vecka så att allt väsentlig information skall kunna hämtas från hemsidan.

Varmt tack till Djurskyddet Sveriges kanslipersonal och redaktör för ert alltid lika tjänstvilliga och trevliga bemötande.
Under det gågna året har kontakterna med djurhemmen varit intensiva med telefon, besök
och inte att förglömma, utbildningsdagarna. Där har vi mött sanna djurvänner som brinner
för att göra insatser för att ta hand om de övergivna djuren. Tack för er medverkan i arbetet,
ni är värdefulla skall ni veta!
Slutord
År 2011 har inneburit mycket positivt för behövande lösspringande katter och andra sällskapsdjur i Sverige.
Ett slutbetänkande lämnades under hösten över till regeringen där det klart och tydligt slås
fast att då människan tagit sig rätten att förfoga över djuren enligt eget gottfinnande så har
också samhället ansvar för alla djur. Utredarens syn är att ansvaret för djurens välbefinnande följer av att människan har tagit dem i sin vård och styr deras liv och livsbetingelser.
Det finnns djur som lever mer eller mindre vilt men som ursprungligen har hållits och som
tillhör arter som av tradition hålls av människan, t.ex. förvildade katter. Dessa djur anser
utredaren att människan alltjämt har ett ansvar för.
Lagstiftningen bör enligt utredaren omfatta även dessa djur eftersom deras liv i det vilda är
ett resultat av att människan brustit i sin tillsyn och omvårdnad om dem. Utredaren föreslår
därför att övergivna och förvildade djur av tamdjursarter ska omfattas av djurskyddslagen
oavsett om djuren i fråga har övergetts eller om de fötts i det fria.
Vi kan med glädje konstatera att djurhemmen inom Djurskyddsföreningen har utfört ett
enormt arbete under året och att en handfull nya djurhem klappar på dörren till DHF eller
redan har fått anslutning.
Djurhemsföreningens styrelse i mars 2012

Huvudsponsorer, enskilda givare, kansli- och djurhemspersonal
Vi i styrelsen vill tacka alla givare, små som stora, för det stöd som ni lämnat djurhemmen
och Djurhemsföreningen under det gågna året.
Tack Djurskyddet Sverige, vår huvudsponsor, för den generösa gåvan som i huvudsak
finansierat vår verksamhet under året. Vi har fått del av de gåvor och testamenten som
enskilda givare skänkt till Djurskyddet Sverige och som vi i vår tur fördelat till lämpliga
djurhem. Vi har därför gemensamt kunnat genomföra det uppdrag som givarna till djurskydd tänkt sig. Detta är den sista gången som Djurskyddet Sverige lämnar detta stöd till
Djurhemsföreningen. Tack också Stiftelsen Djurens Vänner och Djurens Vänners Riksorganisation som återigen lämnat ett generöst bidrag. Vi tackar även vår nya samarbetspartner och sponsor nämligen Svenska Kennelklubben vars bidrag till stor del kommer att ersätta bidraget från Djurskyddet Sverige.
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