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STADGAR FÖR DJURHEMSFÖRENINGEN

Hur tänker dom?
Nog tror jag att alla som genom tidningar och
övrig media får nyheter om dålig djurhållning,
vanvård och övergrepp på oskyldiga djur frågar
sig: hur tänker dom?
Det var nog många som vid jul fick en tankeställare om julskinkan skulle ingå i julens läckerheter. Detta efter att vi fått veta att svinuppfödarna
inte uppfyllt kraven på god djurhållning. Kort därefter om att grisar skållats
levande. Ännu en anledning att fråga sig: skall man äta svinkött?
Någon vecka innan påsk får vi veta att lamm snabbuppföds och att de inte
kan vistas ute med risk att de blir sjuka. Då uppstod frågan: kan man äta
lammstek med gott samvete?
I går läste jag om några ungdomar som roat sig med att plåga ihjäl kaniner.
Tillvägagångssätten var grymma som exempel grillning av levande kanin,
någr stampades ihjäl. De grymma övergreppen filmades av förövarna. Nu
uppstår frågan: Hur tänkte dom?
Vi som tänkande varelser gäller att komma ihåg att djuren är kännande varelser som kan uppleva rädsla, ångest och smärta. Den vetskapen skall finnas
hos alla och att djuren behandlas med respekt.
Så tänker jag,
Eivor Karis
Redaktör och vice ordförande i Djurhemsföreningen.

Djurhemsföreningens
läsare tillönskas en
skön sommar och höst.
Visdomsord:
Hoppet är regnbågen över livets brusande flod.
Friedrich Nietzsche
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§ 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 i Djurhemsföreningen utses
av Djurhemsföreningens styrelse för en mandattid om 2 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 deltagarna tillhanda 2 veckor före mötet. Fråga om ansvarsfrihet skall
behandlas av representatskapet.
§ 4 Djurhemsföreningens representantskap utser en styrelse som består av högst 9
personer inklusive 2 suppleanter och 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 löpande räkenskaper och administration handhas av SDR.
Räkenskaperna revideras av SDR:s revisorer. Beslut att teckna Djurhemsföreningens
firma fattas av styrelsen vid konstituerande sammanträde för ett år i sänder.
§ 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. Djurhemsföreningens styrelse beslutar om befintliga tillgångar i samband med föreningens upplösning att de skall återgå till Djurhemsföreningens huvudsponsor Djurskyddet Sverige. Beslut om upplösning skall
fattas med 3/4 majoritet. Dessa stadgar är antagna på representantskapsmötet 20
mars 2007.
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den som Carina och jag fick åka med den här dagen, hon hade jobbat 12 år i organisationen på olika avdelningar. Det blev ”bara” tre utryckningar för vår del. Alla tre
var anmälningar om vanvård. Vi blev även kallade som förstärkning till ett ställe
där den personen som var på den utryckningen kände sig hotad av djurägaren, och
polisen hade inte hunnit dit än. För att göra en väldigt lång historia kort så kan jag
säga att vi inte kände oss helt bekväma med situationen den här dagen. Det kändes
mest tryggt att sitta i bilen och låta Valerie sköta sitt. Vilka otrevliga och hotfulla
människor! Djur är verkligen bara en ”sak” för många….
Det mest fantastiska med hela resan var alla människors vänlighet och gästfrihet. .
Det här var dessutom genuina djurvänner!! Djurvänner som gör allt för det uppdrag
som organisationen ska leva upp till. Och det med stort hjärta! Alla var så imponerade och uppriktigt glada över att vi hade hittat dem och ville se deras organisation.
(vi tyckte det var fantastiskt att vi fick komma dit…). Att sen se en organisation, så
jättestor, fungera så fantastiskt och med varje litet djur i centrum! För oss var det
katter och hundar överallt, för dem var det ”den katten och den hunden” .Ingen
kunde förflytta sig utan att säga något rart ord, klappa eller titta till de djur man
träffade på ”vägen” så att säga. Det pratades djur överallt, och jag fattar inte hur
man kan hålla reda på allt. Djuren är ju inte där särskilt länge. På adoptionscentret
hörde man hela tiden när man gick runt och tittade personalens glada tillrop när
något av djuren fått ett nytt hem, och då var det hundratals djur på anläggningen.
Att vi kan prata så på våra små katthem i Sverige är en sak, men att så många
människor kan bry sig så mycket om så många djur….jag är imponerad! De är mina
absoluta idoler! Man har cirka 200 anställda inom organisationen, samt 1.000 volontärer och 500 jourhem!
Det här har varit några av de mest fantastiska
dagarna i mitt liv, och jag hoppas förstås på att
kunna åka tillbaka. Tanken är att åka över och
jobba som volontär ett par veckor, i stället för
att bara titta på.
För en mer utförlig beskrivning från resan, och
diverse bilder, se min blogg, mimmibruun.
blogspot.com och gå in på februari månads
inlägg. Se även Arizona Humane Societys fina
hemsida, ”http://www.azhumane.org”. Ni är
även välkomna att kontakta mig på min
mailadress mimmibruun@hotmail.com.

Marie Gunnarsson
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Här uppmanar vår ordförande oss att komma ut
ur vintermörkret och vara öppna för nya
utmaningar. Han redogör även för det samarbete som Svenska Kennelklubben önskar få till
stånd med Djurhemsföreningen.
E.K.

Det är nu tidig vår och äntligen har vädrets makter börjat spela vårt spel. Den meterhöga snödrivan försvann på nolltid, och plötsligt började daggmaskarna perforera
markytan så att syre och näring kan tränga ner i myllan och lägga grunden till nytt
liv.
Det är nu inte längre läge att ta betäckning bakom tjocka väggar och tunga dörrar,
utan att öppna upp och välkomna nya möjligheter till rika erfarenheter och nya kontakter.
Jag sitter just nu med dokumenten från det senast anslutna djurhemmet till Djurhemsföreningen, nämligen Olofströms Djurskyddsförening (bildad år 1898), och läser tillståndshandlingarna som meddelats av Länsstyrelsen i Blekinge län.
Här kommer myndigheten in på områden som har diskuterats lika länge som jag har
varit med i styrelsen för Djurhemsföreningen, och slår fast villkor för verksamheten
som skall gälla för fortsatt tillstånd, men som också har varit norm för den höga
standard som skall gälla för till oss (DHF) anslutna djurhem.
§ 3 i tillståndet lyder; ”Katter som antas vara förvildade skall inte hållas i denna
verksamhet.” medan § 5 lyder ”Katter bör ej stanna längre än 3 månader. Inom denna
tid ska katterna omplaceras eller avlivas”
Motivet till villkor 3 är intressant och jag kopierar in det som en bilaga som kan läsas
av den som är intresserad i detta nummer av Djurhemsnytt.
Något som kan komma att förändra vårt arbete ute på djurhemmen till det bättre är
ett förslag från SKK (Svenska Kennelklubben) som innebär att varje djurhem får en
internetuppkoppling till SKK för registrering av ID märkta katter. Detta skulle innebära möjligheten för djurhemmen inom DHF att ha kontroll över att ID märkningen
verkligen genomförs, men också att kunna gå ”on line” och söka ägare till registrerade katter som upphittas.
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Upplägget innebär att personalen på djurhemmet efter att ha genomfört kastrering
och ID märkning går in och registrerar den nymärkta katten. Detta kostar ingenting
så länge katten befinner sig på djurhemmet. När så katten fått en ny ägare registreras
ägaren och en fakturering av kostnaden sker. Fakturan ställs till djurhemmet, som
tack vare sin egen insats får 50% rabatt på ordinarie pris. Tanken är att djurhemmet
räknar in denna kostnad i det pris som kattköparen får betala. I priset ingår ju sedan
tidigare vaccinering, kastrering och nu ID märkning, förutom djurhemmets egna
kostnader för hyra, el etc.
Därutöver får alla anslutna djurhem en DVD med skötselråd som skall skickas med
varje omplacerad katt. Till en början får vi 3.000 DVD/år att distribuera.
Utöver ovan nämnda upplägg får DHF en betydande summa varje år som skall
användas till att stödja behövande djurhem. DHF får själv fördela dessa medel i
överensstämmelse med föreningens stadgar.
Sammantaget borde detta nya upplägg medföra fler engagerade medarbetare och att
vi kan komma närmare vårt mål att alla katter utan undantag skall ha en ägare, och
att denna ägare skall finnas i ett centralt register där man kan spåra och hjälpa
bortsprungna katter att hitta hem, men också att utkräva ansvar för de kattägare som
missköter sin djurhållning.
Vad får då SKK ut av det föreslagna samarbetet? I varje avtal finn det minst två
parter - och båda parter måste se en fördel med samarbetet, annars finns det inget
skäl till ett samarbete. SKK får möjlighet att använda sig av DHF och de anslutna
djurhemmen i sin marknadsföring. I dag kostar registreringen av ID märkningen ett
antal kronor i löner, kontor och kommunikation. En del av dessa kostnader kan man
sänka i och med att djurhemmen gör sin del av arbetet. Sedan är det så att varje
register måste nå en kritisk massa innan det börjar fungera och efterfrågas.
Vår insats hjälper SKK register över katter och kattägare att nå denna massa snabbare.
Man kan se en tydlig Win/Win situation – och det är ju inte fel, eller hur?
Vi kommer från DHF att lämna mer information vid våra utbildningsdagar i Göteborg
fredagen och lördagen den 10 och 11 september i år. Se till att vara där!
Till dess, ta vara på livet och lev det här och nu!
Anders Jarkiewicz
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kollar eventuell id-märkning, katten fotograferas, döps, registreras. Nästa steg är
nödvändiga vaccinationer och så är det väntan på kastrering. Alla djur kastreras!
Cirka 60 djur om dagen hinner man med, både hundar och katter. Efter det är djuret
klart för adoption. Om djuret är för litet blir det jourhem tills det har nått minimivikt
för kastrering. Sen går djuren till adoption. Hundar som är osäkra utvärderas. Hela
dagarna råder full aktivitet. Samarbetet mellan de olika delarna är fantastisk. Om
djuret är upphittat måste man vänta 72 timmar innan adoption, men annars är det
fritt fram efter den här proceduren. Om väldigt snabbt får djuren nya hem. Jag kan
inte säga hur många som placeras om varje dag, men eftersom intaget ligger på cirka
500 när det är som värst, så rör det sig nog om något hundratal.
Traumacentret är ganska litet och slitet, men med en ny fin, donerad röntgenutrustning. Här träffade vi dr Fischer och fick följa med honom under ett par operationer.
Den dagen vi tillbringade där var lugn, så det var inga större ingrepp på gång.
Beteendetestet för hundar var mycket
intressant och väl genomtänkt! På TV
kan man få den uppfattningen att man
sorterar bort vissa hundar för snabbt, som
t ex inte accepterar att man tar bort maten
för dem, men riktigt så enkelt är det inte.
Hundarna börjar observeras från den stund
de anländer till hundgården, så testet (som
inte alla genomgår) är bara det slutgiltiga.
Lämplig eller inte.
En av de sista dagarna var de dags för höjdpunkten. ”Djurpolisen”. Det här gänget
på 17 personer är inga poliser i den bemärkelsen, utan djursjukvårdare med specialutbildning. En utbildning som det står 500 i kö för att få gå. De flesta har flera år
inom organisationen bakom sig, på de olika enheterna. Det är ett mycket tufft jobb,
många tråkigheter och mycket tjafs med folk. Man måste kunna lirka och vara bestämd, man måste kunna vårda djur. Larm kommer in antingen via mail eller telefon
om sjuka, vanvårdade, upphittade djur. Någon av bilarna rycker ut beroende på ärendet, tar man med sig djuret tillbaka för vård. Man täcker upp 27 000 kvadratkilometer. Vi hade väl lite otur, eller tur om man ser det så, den dagen vi skulle åka med
bilarna. Det var hur lugnt som helst, de kunde faktiskt inte minnas när det varit så
lugnt senast. Vi blev presenterade för flera av dem man sett på TV, bl a chefen Stacie
DaBolt och AJ Meadows. Ja det kändes verkligen häftigt att få träffa alla dessa
tjejer och killar, som i mina ögon framstår som riktiga hjältar! Valerie Newman blev
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Efter första dagen var vi ganska så slut. Stor anspänning och en känsla av overklighet. Men så fantastiskt att få uppleva det här.
Nästa dag bar det av till den jättestora, tjusiga anläggningen vid Southmountain.
Anläggningen är byggd 2002 och mycket flott. Nu förstod vi vad personalen pratat
om dagen innan. Rena rama hotellreceptionen när vi klev in genom dörren. Hit
kommer de allra flesta djur som är färdiga för adoption, inga djur tas in här. På
Sunnyslope finns också adoptionsverksamhet till en viss del, men där är det inte lika
stor plats, så därför slussas så många djur som möjligt hit.. Vilket ställe! Här behövdes karta och kompass. Bl a finns här stora utrymmen för katter och hundar, färdiga
för bortadoption, en djurkyrkogård, en minnespark, ”compassion walkway”, en
lång gång, där man kan köpa en tegelsten och få ingraverat önskad text, till en summa
av cirka 1 000 kr (ytterligare ett sätt att tjäna pengar). Här finns rum, donerade av
privatpersoner, där nya hussar och mattar får träffa det djur de är intresserade av, lite
mer privat. Här har även volontärerna sin chef och sitt kontor. En stor sal finns även
för större arrangemang, och den hyrs ut till både barnkalas och bröllop.
Den här dagen fick vi sitta med vid adoptionssamtalen och följa hela processen med
utfrågning, kontraktskrivande osv. Det är mycket som görs på samma sätt som i
Sverige, samma ”tänk” helt enkelt.
Några dagar innan vi kom till USA så hade ett gäng chihuahuor hittats i ett hus, där
ägaren legat död i cirka 14 dagar. Det hade visats i massmedia och den här dagen var
det dags för de som mådde bra att gå för adoption. Intresset hade varit stort och
många var intresserade av samma hund. Alltså blev det någon form av lottdragning.
Jag och Carina fick hålla i det, och vi kände oss väldigt märkvärdiga!!
Resten av veckan tillbringade vi på Sunnyslopanläggningen för att följa djurets hela kedja, från
intag till adoption. Varje dag hade vi nya handledare.
Det finns två alternativ till att djuren kommer in.
Det ena är djuret blir hämtad av EAMT (sjukt eller
skadat, eller omhändertaget), det andra att man själv
lämnar sitt djur för bortadoption av någon anledning.
Man tar emot från familjer, utan att ta betalt. Man
resonerar så att om man gör det så slipper man få in djuren under tråkigare omständigheter senare. Man kan tycka att folk ska ta sitt eget ansvar, men man har jobbat
med det här och kommit fram till att det är den bästa lösningen. Med den omsättning
man har så ser man heller inte något problem med det.

SKÄL FÖR BESLUTET
Motivering till villkor 3 om att ”Katter som antas vara förvildade inte skall hållas i
denna verkamhet.”
En katt är som mest mottaglig för de stimuli som påverkar socialisering till människor då den är mellan 2 och 7 veckor gammal. Efter denna period avtar känsligheten för den här typen av stimulus, och det blir allt svårare för katten att hantera
sociala situationer tillsammans med människor. Den här s.k. sensitiva perioden för
socialisering kommer aldrig mer tillbaka. Förvildade-/kattungar får inte skiljas
från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 12 veckors ålder och då har socialiseringperioden för människan passerat varpå det inte längre är lämpligt med fysisk påtvingad komtakt
med människor.
Katter som inte som kattungar har blivit socialiserade till människa, kommer
därför att bli mer eller mindre skygga för människor. Vanligtvis blir de svårhanterade på grund av att de inte accepterar att bli upplyft för t.ex. skötsel och
vård. Det är en mycket stark stress för en osocialiserad katt att leva påtvingat nära
människor.
Av 2 § djurskyddslagen framgår att djur skall behandlas väl och skyddas mot
onödigt lidande.
Länsstyrelsen kan, med stöd av 16 § djurskyddslagen, ge tillstånd till den som
yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring.
Vad som är i ”större omfattning” föreskrivs i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter
(DFS 2004:5) om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för
hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur. Den nu aktuella verksamheten är enligt föreskrifterna att bedöma som större omfattning.
Vid tillståndsprövningen ska, enligt 16 § djurskyddslagen, särskild hänsyn tas till
om den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.
Länsstyrelsen bedömer kraven i 16 § djurskyddslagen är uppfyllda och att tillstånd
kan meddelas. Tillståndet förenas dock med villkor.

Här är det löpande band som gäller. Vi tittade lite på kedjan för katt t ex. Här kommer de djur som inte är skadade eller sjuka in i ett speciellt intagningsrum. Man
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Sven Stensson Ordf. i Djurskyddet Sverige ger här uttryck för sin frustration när myndigheterna inte förstår att djurskydd kostar pengar Jordbruksverket är den myndighet som sitter med pengarna och som skall fördela
dem till Länsstyrelserna som i sin tur skall göra de inspektioner hos djurägare där misstänkta fall av vanvård kan upptäckas. Dessa inspektioner är
angelägna och borde ses som ett led att upptäcka försumliga djurägare.
Nu får vi som arbetar med djur och
djurskydd hoppas att jordbruksministern
förstärker ekonomin för berörda
Länsstyrelser runt om i landet.
E.K.

Vem tar hand om Smulan?
Alla djurhem runt om i Sverige tar hand om tusentals katter och ett antal hundar. I
dom flesta fall så är det ideellt arbetande djurskyddare som lägger ner många obetalda timmar för djurens bästa.
Myndigheterna måste börja att värdesätta vårat viktiga arbete för djuren. Jag får
ofta höra av företrädare från myndigheter att djurhem och djurskyddare gör ett otroligt viktigt arbete. Det är viktigt.
Med beröm och uppskattning men som alla vet så blir det inga pengar av ett tack.
Djurhemsverksamheten behöver pengar, mycket pengar för att ta emot alla djur
som behöver hjälp.
Vi har under senaste året med hög volym krävt att Länstyrelserna ska få mer pengar
av jordbruksministern för att inspektörerna ska klara av att kontrollera djuren. I
Skåne län har man fått mer pengar. Det medförde att beslagen av omhändertagna
hundar ökade dramatiskt. Djurskyddet Malmö med ordförande Catarina i spetsen
har sedan årsskiftet omplacerat cirka 50 hundar. Jag tror att med ökade resurser hos
djurskyddsinspektörerna så kommer djurhemmen att få ta emot mängder med djur.
Så vem tar hand om Smulan? - jo, det gör djurhemmen men det behövs pengar.
Snart är både pengarna och alla goda krafter slut och då blir det stora problem.
Låt oss tillsammans kräva att stödet till våra hemlösa djur ökar och det nu.
Sven Stenson
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Större djur slussas ut till organisationer man har samarbete med. Avlivningsprocenten
ligger på cirka 39. Då ska man veta att många av djuren är i mycket, mycket dåligt
skick. Man gör vad man kan vad gäller kirurgiska ingrepp osv, men det är givetvis
inte alltid det lyckas. Värmen tar hårt på djuren under sommarmånaderna. Psykiska
störningar är en annan anledning, både hos katt och hund. Djur som är ”blyga” eller
lite stökiga placeras i jourhem ett tag för att man ska se om de är lämpliga för adoption. Helt skygga djur avlivas, man har ingen möjlighet att socialisera, trycket är för
stort utifrån. Hundar som visar avvikande beteenden får gå igenom ett 11-stegsprogram med utvärdering. Det kan bli fosterhem, speciella rescue-grupper, adoption
eller avlivning. Det här är folk med lång erfarenhet, de vet vad de gör.
Så den 4 februari var det äntligen dags för äventyret. Via Chicago kom vi till Phoenix
i Arizona på seneftermiddagen. Nästa morgon var vi fulla av förväntan när vi startade vår GPS och styrde mot en av organisationens två anläggningar i stadsdelen
Sunnyslope i Phoenix. När vi kom fram kom en känsla av overklighet över oss. Nu
var vi alltså här, som man sett så många gånger på TV, ambulanserna var parkerade
efter ena sidan av byggnaden, och det var på riktigt!
Just den här dagen kryllade det av folk med djur
utanför, det visade sig att en dag i veckan är det
vaccination för allmänhetens djur till mycket
förmånliga priser, och det var det man köade för.
Första dagen ägnade vi åt rundvandring. Vi fick
se lite av alla verksamheter som bedrivs där. Den
här delen är byggd när organisationen bildades,
1957, och är tillbygd med åren. Är bitvis ganska
sliten och trång. Här finns kontor, traumacenter med operationsrum och röntgen,
intagningsrum för hundar och katter, djurstallar, sambandscentral för EAMT
(Emergency Animal Medical Techincans) d v s den så kallade djurpolisen, kastreringsklinik för djurhemmet och en kastrerings- och vaccinationsklinik för allmänheten,
samt två receptioner. Här finns också många hundstallar och burar för katter. Även
beteendegruppen, för utvärdering av hundbeteenden, finns här.
Vi fick även höra en del om hur man finansierar organisationen, olika sätt man får in
pengar på osv. Man har anställda som enbart håller på med den biten. Summorna är
enorma och donationerna ligger på runt 1 miljon dollar om året!! Då man har så
många anställda, bl a veterinärer så går ju en stor del av pengarna till löner, vilket gör
att man är i stort behov av material, allt från vattenflaskor till personalen ute på fältet
till en gammal golfbil att köra inne på området.
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Här har Marie Gunnarsson en av djurhemsföreningens ledamöter varit på
plats hos Phoenix djurpolis. Vilken resa och vilka upplevelser. Följ henne
i artikeln nedan.
E.K.
Mitt besök hos Djurpolisen i Phoenix
För ett par år sedan fick jag första gången tillgång till kanalen Animal Planet, och
tittade då bland annat på de olika djurorganisationerna i USA. Jag fastnade mest för
Arizona Humane Society, och fascinerades av deras akutbilar, där man kan ta in det
skadade/sjuka djuret och stabilisera det innan man kör in till deras stora traumacenter.
Jag ville veta mer om organisationen och mailade
till dem för att höra om man tog emot studiebesök,
och fick genast svar att det gjorde man gärna, och
från Sverige dessutom! Jag började så smått
planera, sökte bidrag, fondpengar osv, men det
gick inte vägen. Fick lägga planerna på is ett tag, men under förra hösten blev det
åter aktuellt, jag tog kontakt och kollade om jag fortfarande var välkommen och så var det!
Organisationen bildades 1957 av en grupp hängivna djurvänner som insåg behovet
av att få slut på lidandet hos många djur i samhället. Deras uppdrag är att förbättra
djurens liv, mildra deras lidande och höja deras status i samhället. De skyddar, räddar, vårda, omplacerar och försvarar djur i nöd, samtidigt som man uppmuntrar
samhällets agerande i djurskyddsfrågor. Sedan starten har man vuxit till att bli
Arizonas största, icke vinstdrivande djurskyddande organisation. Man erbjuder många
olika verksamheter inklusive djurhemsverksamhet och omplacering, EAMT (djurräddning) och vanvårdsutredningar, sterilisering och kastrering samt vaccinationer
till låga priser för allmänheten, man har även en mobil enhet för dessa saker, och
Second Chance Hospital för sjuka, misshandlade och skadade djur.
Årligen tar man cirka 50.000 djur och hittar nya hem till 100% av friska hundar,
katter och andra smådjur. Man tar emot mer än 18.000 samtal om djur i nöd, kastrerar mer än 20.000 hundar, katter och kaniner, föreläser för tusentals skolbarn och
erbjuder veterinärvård för 7.000 skadade och misshandlade djur på Second Chance
Hospital, vilket är det största traumacentrat för djur i sitt slag i USA.
AHS är en privat, icke vinstdrivande organisation som lever enbart på donationer
och låga avgifter för service. Man har inga bidrag från samhället. Man har ett etablerat samarbete med polismyndighet, brandförsvar, TV/media (på TV varje lördag
sedan 1958), veterinärer.
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Djurhemsföreningens verksamhetsberättelse för 2009
Föreningen utgörs av ett representantskap som för närvarande består av
följande personer och organisationer:
Djurskyddsorganisationer:
Djurskyddet Sverige, Gabrielle Rosendahl
Föreningen Djurens Vänners Riksorganisation, ordförande Britt Lindström
Utbildnings- och intresseorganisationer:
Svenska Blå Stjärnan, generalsekreterare Kristin Sundström
Suppleanter:
Linda Salomonsson
Camilla Henningsson
Gabrielle Rosendahl, adj Djurskyddet Sverige

Valberedning:
Kim Lindbom Carlsson, Enköping
Kristina Forsman, Norrköping
Anna Sokolov, Vaxholm
Sponsorer:
Djurskyddet Sverige
Djurens Vänners Riksförbund
Enskilda givare

Sekretariat:
Åsa Hedberg
Webansvarig:
Stefan Pettersson

Representantskapet:
Djurens Vänner Britt Lindström
Blå Stjärnan
Kristin Sundström
Agria
Pekka Ohlsson
Eskilstuna
Krister Luthamn
Köping
Kristina Sidén
Linköping
Anneli Daging

Styrelsemöten
Under 2009 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
Marita Åberg
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Anslutning av djurhem
Enskilda djurhem kan anslutas till Djurhemsföreningen. Anslutningsavgiften är från
och med år 2007 är 500 SEK och medför möjlighet att ansöka om ekonomiska
bidrag. Under verksamhetsåret 2009 har ett djurhem anslutits till Djurhemsförening
nämligen; Lilla Holje Djurhem – Olofströms Djurskyddsförening

Avförda djurhem
Under året har Djurskyddet Norra Hallands djurhem stängt då man inte längre har
tillgång till en lokal där verksamheten kan bedrivas. Slöinge djurhem har lagt ner
sin verksamhet, detta gäller även för Stenums Katthem Skara. Därför avförs djurhemmen från listan över anslutna djurhem.

Besök på djurhem
Som tidigare verksamhetsår har ledamöter besökt djurhem anslutna till Djurhemsföreningen. Dessa besök förstärker samarbetet och underlättar för styrelsen att fatta
beslut då djurhemmen söker ekonomiskt stöd. De anslutna djurhemmen har sin
”egen” representant i styrelsen som har uppgiften av vara väl insatt och uppdaterad
om just de djurhem som han eller hon representerar.
Almedalen Visby
För att nå beslutsfattare och de politiska partierna genomförde DHF en stor satsning, där man hyrt en friggebod som placerades inom hamnområdet i Visby.
Ett bildspel som visade några utvalda djurhem och information om DHF och det
arbete som föreningen utför visades på en vägg i stugan. Namnet på alla djurhem
som är anslutna till DHF, samt namnet på de få kommuner som begåvats med djurhem fanns att läsa på stugans ytterväggar. Frivilliga från både fastlandet och Gotlands djurhem turades om att bemanna utställningen och fick många tillfällen att
föra ut budskapet om behovet av djurhem för att sköta omplacering av övergivna
katter. Som ett resultat av satsningen kunde vi notera en artikel om Djurhemsföreningen i den tidning som läses av alla kommuner och landsting, med andra ord
de som svara för en eventuell satsning på djurhem. Ett stort tack till alla dem som
utan ersättning satsade en semestervecka på att informera om våra hjärtefrågor.

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.
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.

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.

Djurhem ansl. till DHF och DS

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.

Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker
Djurskyddet Eskilstuna
Djurskyddet Fiahemmet Norrköping
Djurskyddet Djurhjälpen Vaxholm
Djurskyddet Göteborg
Djurskyddet Hitta Katten Enköping
Hudiksvalls Kattsamarit
Djurskyddet Kalmar
Djurskyddet Karlstad
Djurskyddet Kattfotens Katthem
Halmstad
Djurskyddet Kristinehamn
Djurskyddet Köping Kattvännerna
Djurskyddet Linköpings Djurskyddsför.
Djurskyddet Nyköping
Djurskyddet Oskarshamn
Djurskyddet Skaraborg
Djurskyddet Strängnäs
Djurskyddet Södertälje Katthem
Djurskyddet Västerbotten (Umeå)
Djurskyddet Västervik
Djurskyddet Västerås Huskatten

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.

Övriga anslutna djurhem
Borlänge Djurens vänner
Djurens Vänner Jönköping
Gefle Katthem
Gotlands Katthem
Föreningen Djurens Vänner Malmö
Nässjö Föreningen Djurens Vänner
Lilla Holje Djurhem Olofströms DSF
Stadskatten Bromma
Djuromsorgen Bollnäs

Svenska Hundskyddsföreningen
”Hundstallet”
Öbacka Djurhem

Ekonomiskt stöd till djurhem
Under 2009 utvisar protokoll att följande djurhem beviljats ekonomiskt stöd från
Djurhemsföreningen:
Djurhem Anslutna
Belopp
Djurskyddet Västerbotten
11 000
Bollnäs
10 000
Djurskyddet Skaraborg
30 000
D.V Jönköping
10 000
Djurskyddet V.bottens Djurhem 25 000
Olofströms Djurskyddsförening 15 000
Totalt
101 000

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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Ändamål
Beslutsdatum
Ny värmepanna
26 jan
Ute rastgårdar
26 jan
Nytt golv i karantän
10 feb
Nya kattgårdar
3 juni
Renovering av djurhem
3 dec
Värmepump
3 dec

Utbildningsdagarna i Sollentuna 11-12 september 2009
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
Länsstyrelserna hanterar den nya uppgiften som tillsynsmyndighet i djurskyddsfrågor, vikten av en väl fungerande karantän och om TNR är lösningen på kattproblemet. Därutöver behandlades frågor om hur ideella föreningar fungerar och
hur ansvaret fördelas mellan förening och dess styrelse, hur de nya reglerna för
hållande av hund och katt skall tillämpas. Andra frågor som behandlades var ekonomi och budget, utfallet av djurhemsenkäten. Avslutningsvis redogjorde Kattstallet
för den omfattande verksamhet man bedriver och för de idéer man tillämpar.
Följande val genomfördes;
Valberedningen; Kim Lindbom Carlsson, Annie Mohl, Christer Luthman.
Representantskapet; Susanne Andre, Stefan Pettersson, Svesse Svensson.

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
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.

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.

Djurhemmet ska följa de riktlinjer som anges i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och de föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa.

Hemsida
Under vår nye webbmasters Stefan Pettersson, som ersätter Lee Hughes har föreningens hemsida http://www.djurhem.se fått ett nytt utseende och nya funktioner.
Målsättningen att den skall genomgå en uppgradering varje vecka så att allt väsentlig information skall kunna hämtas från hemsidan.

Utrymmen

OBS!

OBS!

OBS!

Glöm inte att planera
för utbildningsdagarna som går av stapeln
i Göteborg den 10 och 11 september 2010.
Kryssa för i almanackan!!!
VÄLKOMMEN
hälsar Djurhemsföreningen!
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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.
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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Varför valde LSS-boendet att
köpa katt hos Hitta katten?
– Därför att vi inte ville ha en
kattunge, berättar
Åsa Wennerberg.
– Vi tänkte att samtidigt som vi
ville ha en katt, ville vi göra nytta,
tillägger Git Runngren, att ta
hand om en katt som redan finns.

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 gångna året
Tack Djurskyddet Sverige, vår huvudsponsor, för den generösa gåvan som i huvudsak finansierat vår verksamhet under året. Tack också Djurens Vänner som återigen
lämnat ett generöst bidrag. 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.

Börje flyttar till ett LSS-boende efter att ha
varit på katthemmet i knappt tre månader.
Kim Lindbom-Carlsson är
Foto: Terese Westberg Sunesson
katthemsansvarig och är
hemmets enda anställda. Hon sköter vanligtvis sysslorna på hemmet på vardagarna. Under helger och fredagskvällar görs arbetet av volontärer. Sedan
starten för åtta år sedan har Hitta katten hittat nya hem åt fler än tusen katter.
Kim säger att föreningen tar hand om allt fler. 2006 tog Hitta katten emot 139
katter. Tre år senare hade siffran ökat till 164.

Hitta katten är medlem i djurskyddsföreningen Djurskyddet Sverige. Elsa
Frizell är redaktör på föreningens medlemstidning. Hon tror att folk överger
katter bland annat på grund av man tror att katter kan klara sig själva, vilket
inte är sant. Katter är anpassade till ett liv som tamdjur och kan därför inte
leta efter föda själva och försvara sig mot faror. Föreningen kämpar för en lag
om obligatorisk märkning och registrering av katter eftersom den tror att färre
skulle överge sina djur då.
Veterinärbesök utgör den största kostnaden för Hitta katten. Andra utgifter är
bland annat kostnader för foder, hyra och el. Men verksamheten går runt.
Föreningen får ett litet överskott tack vare bland annat medlemsavgifter, donationer från företag och privatpersoner.

Varmt tack till Djurskyddet Sveriges kanslipersonal och redaktör för ert alltid lika
tjänstvilliga och trevliga bemötande.
Under det gångna 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
När vi lägger år 2009 till handlingarna så gör vid det med gott samvete och med
förväntan på vad nästkommande år skall innebära. Nya strängare krav på de som
öppnar nytt djurhem har gjort det svårare att starta djurhem, och det står allt mer
klart att man behöver vara många som delar på bördan att sköta ett djurhem. Men
som väl är finns det personer som berörs av den situation som råder på många platser med lösspringande katter, och med myndigheter som tittar åt ett annat håll. De
förväntar sig inte att någon annan skall göra jobbet utan kavlar upp ärmarna och
drar igång ett projekt som mycket väl kan lyckas, och många gånger gör det. Ni alla
som har denna drivkraft – välkomna till djurhemsföreningen, vi lovar att vi skall
göra allt vi kan för stödja er i ert beslut!

Till sist denna uppmaning.

Var rädd om din nästa, det KAN vara en djurvän!

Hemlösa katter
- 1.845 till 2.000 katter omhändertas av Djurskyddet Sveriges katthem per år
- Uppskattningsvis över 100.000 katter är hemlösa i Sverige
Källa: Djurskyddet Sverige
Terese Westberg Sunesson
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Rapport från Hitta Katten Enköping genom Journaliststuderande Terese
Westberg Sunesson. Glädjande att unga journalister vill föra fram djur
och djurvård i sin kommande verksamhet.
Välkommen Terese!
E.K.

Idén till föreningen kläcktes 2002 när fyra privatpersoner började ta hand om
förvildade tamkatter eftersom de tyckte att de fanns för många. De såg till att
katterna fick vård och letade efter hem åt dem. Fem år senare flyttade föreningen till sina nuvarande lokaler med plats för 38 katter. Dessutom bor några
katter hos privatpersoner i väntan på fasta hem.

Katten Börje flyttar
Kallbrand i svansen. Öronskabb som kliar. Det är några av de åkommor som
övergivna katter kan lida av. Lyckligtvis finns det barmhärtiga samariter.

– Snart ska du få möta matte och husse, säger Ann-Kristin till Börje.
Börjes tid på katthemmet går mot sitt slut. När han kom dit i december förra
året var han mager, hade öronskabb och ärr från sår som han troligtvis fått i
slagsmål med andra hankatter. Börje hade då under en längre tid fått mat av
ett gammalt par som inte kunde behålla honom eftersom han inte kom överens med deras katt. Hitta katten annonserade men hittade inte hans ägare.

De är 19 stycken. Snart ska de bli 18. Börje vet ännu inte att det är han som
ska åka iväg. Han ligger i sin korg med halvslutna ögon och verkar inte bry
sig om vad som händer runt omkring honom.
Volontären Ann-Kristin Hedlund sopar och moppar golvet i en av de tio rymliga boxarna där katterna bor. Hon byter ut kattsanden i en av kattlådorna
medan hon håller koll på katterna som klättrar på klöspelare och leker med
bollröret i den breda gången mellan boxarna. Det är morgon på Djurskyddet
Hitta katten i Enköping.
Den ideella föreningen Djurskyddet Hitta katten tar emot
övergivna eller vanvårdade
katter. Katterna får den vård
och mat de behöver medan
föreningen försöker hitta nya
hem åt dem. Ett fåtal katter
har avlivats av djurskyddsskäl, då de har varit så sjuka
att man inte har kunnat rädda
dem.

Börjes historia är vanlig. Hitta katten får in flera katter som privatpersoner
har hittat, men som ingen vill kännas vid. Katterna lider av bland annat öronskabb, urinvägs- och ögoninfektioner. Ett fåtal har drabbats av kallbrand i
svansen. En del hittas också med trafikskador. Öronskabb kliar och kan ge
infektioner, men är lätt att behandla.
Föreningen har avtal med Enköpings kommun, Salas kommun och polisen i
Uppsala län. Hitta katten får betalt för att ta hand om katter som springer på
kommunernas marker och katter som på grund av exempelvis vanvård omhändertagits av polisen.
Efter ett tag anländer Tina Vedebrand som har varit volontär på katthemmet
sedan några år. Åsa Wennerberg och Git Runngren jobbar på ett boende för
förståndshandikappade, vilket ska bli Börjes nya hem. Katten kommer genast
fram och stryker sig mot dem när de kliver in genom dörren.

Blixa och hennes bror Dunder var fyra månader gamla när de påträffades under
en husgrund i Håbo kommun. De hittades av en kvinna som skulle flytta in i huset.
Foto: Terese Westberg Sunesson

Tina tar Börje i famnen och försöker sätta in honom i transportburen med
huvudet före. Börje sätter framtassarna mot kanterna på sidan om transportburens dörr. Tina försöker igen. – Men lilla vännen, säger Tina till katten. Du
ska ju få ett hem, en familj. Ann-Kristin hämtar mat som hon lägger i buren.
Börje smiter iväg åt motsatt håll. Till slut sätts han i buren. När han väl sitter
där, ser han lugn ut.
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