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Glad sommar alla
aktiva i hela landet,
vi ses i september!
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Redaktören har ordet
Radion är för mig en nyhetskälla som jag inte kan vara utan.
I dag ställer Vetandets värld
frågan om hur länge en människa
skall leva på denna planet. Tiden
kanske är mogen för att låta åldrandet och sjukdom få ha sin gång.
Vidare fick jag vid ett annat tillfälle veta att nu kan man
skapa robotar som i stort sett i
framtiden kan ersätta människan - då stängde jag av radion.
Klart att jag kände mig träffad vad gällde den första frågan och blev lite modfälld.
Detta
tillstånd
varade
dock inte länge. I stället började
jag tänka på allt jag fått uppleva
och att tillfälligheter senare kommit att styra mycket av mitt liv.
Till exempel när länsveterinären,
Sten Hedner, som lät bilda djurhemsföreningen ringde och frågade om jag kunde tänka mig
ingå i djurhemsföreningens styrelse. Det kunde jag tänka mig.
Nu följde en spännande tid
med olika uppdrag inom styrelsen.
Det mest spännande och inspirerande var att följa djurhemmens arbete
med att iordningställa och driva djurhemsverksamheter. Att på ort och
ställe få projekten genomförda. Att se
glädjen hos personalen på djurhem-

men värmer och sporrar till nya
projekt. Det möjliggör att framgent omhänderta och ge övergivna
djur ett nytt hem, så mina slutord
får bli: Jag vill gärna och hoppas på
att få följa Djurhemsförbundets arbete vidare.
Eivor Karis
Redaktör

Jag skall tala om för er vad
kunskap är: Att veta när man
vet något och att veta när man
inte vet något, det är kunskap!

Konfucius
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Vid ett besök i Vetlanda
Vid ett besök
i Vetlanda för
någon vecka
sedan fick jag
förmånen att
få träffa två
unga driftiga kvinnor som gjort
slag i saken och startat ett djurhem. De hade samma varma hjärta
som klappar för utsatta djur, som
alla andra har som arbetar i djurhem, men därutöver en positiv drive att få projektet att gå i mål. Inget
hinder var för stort – det finns alltid
en lösning – saknas formell kunskap
som krävs för att få leda arbete i ett
djurhem, så skaffade man sig det.
Genom Djurens Vänner
Riksorganisation ordnade man bidrag till en utbildningshelg där alla
som var engagerade i djurhemmet fick den utbildning som krävs.
Detta är på inget sätt unikt
för flickorna i Småland (Vetlanda) utan är snarare en regel för alla
fungerande djurhem i Sverige. Utöver det omfattande praktiska arbetet
med att sköta om djuren, ge dem
mat och vatten och tömma kattlådor och städa, så måste man hela
tiden jaga finansiering, sköta bokföring och hålla myndigheterna lugna.
Nya lämpliga ägare skall
sållas ut bland de som anmäler sig

villiga att ta hand om ett övergivet
djur, avtal skall upprättas och man
skall marknadsföra den egna verksamheten mot den allmänhet som
är en förutsättning för att vi skall
kunna fortsätta vår verksamhet.
Ni skall veta att vi beundrar er som lever med detta, dag efter dag, månad efter månad utan
att ge upp. Vår uppgift inom Djurhemsförbundet är att stödja er i
denna strävan och att göra bördan
ni bär något lättare att bära. Vi tror
att om ni känner att ni personligen
gör framsteg och att ert kunnande
ökar något varje dag, så kommer
det att motivera er att fortsätta att
arbeta med och för djuren och att
samtidigt utvecklas som individer.
Vi har därför glädjen att
meddela er att programmet för Utbildningsdagarna i Enköping som
går av stapeln den 4 och 5 september i år är spikat och klart. Huvudnumret blir utan tvekan föreläsningen som forskaren Elin Hirsch
kommer att ge över ämnet ”djurhem kan ge stressade katter” där
frågor som; hur ser man att en katt
är stressad? Är de aggressiva? Eller kolugna? Detta får ni inte missa!
Vi ses i början av september!
Anders Jarkiewicz, Ordförande
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Djurhemsföreningens Verksamhetsberättelse 2014
Föreningen utgörs av ett representantskap som för närvarande
består av följande personer och
organisationer:

Representantskapet:
Blå Stjärnan Kristin Sundström
Agria
Pekka Ohlsson
Göteborg
Suzanne André
Gotland
Tessan Gunnersten
Linköping
Patrik Flisbäck

Djurskyddsorganisationer:
Svenska Djurskyddsföreningen
Lillemor Wodmar
Djurens Vänners Riksorganisation
Caroline Ohlsson

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
• Anders Jarkiewicz, ordförand
• Christina Lind, sekreterare
• Eivor Karis, vice ordförande
och redaktör för Djurhemsnytt
• Johnny Strömberg
• Ulrika Dahlberg (t.o.m. maj)
• Gabrielle Rosendahl
• Caroline Ohlsson
• Lillemor Wodmar (t.o.m. juni)
• Kim Lindbom Carlsson, supp.
• Patrik Flisbäck, supp.
• Ulrika Dahlberg, Webb

Utbildnings- & intresseorganisationer:
Svenska Blå Stjärnan, generalsekreterare Kristin Sundström
Svenska Kennelklubben genom
avtal.
Organisationer med djurskyddsagenda där DHF är medlem.
Förenade Djurskyddet
Djurbranschens Yrkesnämnd

Styrelsemöten
Under 2014 har Djurhemsföreningens styrelse haft 5 protokollförda
sammanträden.

Valberedning:
Enköping, Kim Lindbom Carlsson
Eskilstuna, Yvonne Svedelius Jervanius
Göteborg, Agneta Eriksson

Anslutning av djurhem
Enskilda djurhem kan anslutas
till Djurhemsföreningen. Under
verksamhetsåret 2014 har Djurens
Vänner Malmö anslutits. Vi hälsar
Djurens Vänner i Malmö välkomna
till Djurhemsföreningen, och er-

Sponsorer:
Svenska Djurskyddsföreningen
Svenska Kennelklubben
Djurens Vänner Riksorganisation
Enskilda givare
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bjuder allt stöd och hjälp som vi vet
kan behövas nu när ni bygger ert
nya djurhem utanför Staffanstorp.
Avförda djurhem
Under året framkom det att några
djurhem inom DHF också anslutit
sig till organisationen SVEKATT,
som bl.a. tillämpar en NO KILL
policy. Frågan som styrelsen för
DHF hade att ta ställning till var
om DHF stadgar var förenliga med
NO KILL. Svaret presenterades i
form av ett nyhetsbrev som distribuerades till samtliga anslutna
djurhem, där styrelsen framförde att
dessa båda synsätt inte var förenliga
och att de berörda djurhemmen
borde göra ett vägval.
Totalt 4 djurhem valde att
lämna DHF och dessa är; Kattstallet, Gefle Katthem, Djurskyddet
Bollnäs/Ovanåker och Södertälje
Katthem. Vi önskar dessa djurhem
all framgång i sin nya tillhörighet.

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 nytt djurhem skall
startas. Vi hjälper dem med att
leva upp till myndighetens krav på
dokumentering och 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.

Vad gör Djurhemsföreningen?
Ändamålsparagrafen för DHF säger
” § 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

Djurhemsnytt
Ett nummer
av Djurhemsnytt har utkommit. Som
tidigare år har
Eivor Karis
varit ansvarig
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utgivare, men nu har även Patrik
Flisbäck anslutit sig till redaktionskommittén för att bidra med grafisk
form. 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.

föreningen under det gångna året.
Tack Svenska Djurskyddsföreningen, 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 Svenska Djurskyddsföreningen och som vi i vår tur fördelat till lämpliga djurhem. Vi har
därför gemensamt kunnat genomföra det uppdrag som givarna till
djurskydd tänkt sig.
Tack också Djurens Vänners Riksorganisation som återigen
lämnat ett generöst bidrag.
Vi tackar även vår nya samarbetspartner och sponsor nämligen
Svenska Kennelklubben vars bidrag
kommer att medverka till att allt fler
katter kommer att vara ID-märkta
och registrerade i framtiden.
Varmt tack till Svenska
Djurskyddsföreningen kanslipersonal 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 medver-

Hemsida/Facebook
Då Ulrika Dahlberg lämnade styrelsen under året och Marie Persson
lämnat styrelsen i samband med
årsmötet, utsågs Patrik Flisbäck
att ansvara för både hemsida och
Facebook. Tanken är att hemsidan
skall kunna laddas oavsett vilken
plattform man använder.
Huvudsponsorer, enskilda givare, kansli- och djurhemspersonal
Vi i styrelsen vill tacka alla givare,
små som stora, för det stöd som ni
lämnat djurhemmen och Djurhems-

6

Djurhemsföreningens Verksamhetsberättelse 2014
kan i arbetet, ni är värdefulla skall ni
veta!

vinstlotten. Dragningen av de tre
vinsterna gick så till att samma antal
morötter som det var deltagare vid
utbildningen, lades i en korg varefter dragning av tre vinster genomfördes. Varje morot var markerad
med en etikett med namnet på det
deltagande djurhemmet. Tanken
med priset är att det skall gå till
personalen/förtroendevalda att användas till uppmuntrande åtgärder,
t.ex. utflykter, restaurangbesök eller
liknande. Alltså inte
att betala elräkningen eller täcka upp
hål i budgeten. I år
fick följande djurhem vinstlotterna;
1 pris 10 000 kr
Kottescentralen i
Göteborg, 5000 kr
vardera till Gotlands Djurhem
och Djurskyddet i
Köping. Vi hoppas kunna fortsätta
dela ut ”morötter” vid våra årligen
återkommande utbildningsdagar varav de närmaste blir 4-5 september
2015 i Enköping.
Lillemor Wodmar och Lena
Lillnor genomförde årets föreläsningar på ett förtjänstfullt sätt
medan Helena Nyberg från SKK
informerade om den online ID-re-

Utbildningsdagarna i Stockholm
12 & 13 september 2014
Intresset för de sedvanliga utbildningsdagarna var stort och ett 60
tal personer från djurhem i hela
Sverige deltog.
Vid utbildningsdagarna
delades de ut en chipläsare till
alla deltagande djurhem. Till de
djurhem som inte
deltog i utbildningen distribuerades
under hösten resterande chipläsare
så att varje anslutet
djurhem i dag har
en chipläsare som
läser alla förekommande chip.
Djurhemsföreningen
vill uppmärksamma allt det arbete
som frivilliga och anställda vid
våra anslutna djurhem lägger ner.
DHF är väl medvetna om att allt
detta arbete inte får den erkänsla
och beröm som det förtjänar och
har därför inrättat ett stipendium
som skall gå till de djurhem som
dels deltar i utbildningsdagarna,
men som också har turen att få
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gistrering av katter som djurhemmen nu kan använda sig av för att
snabbt och enkelt göra katterna
spårbara.
Katthemmet Lilla Holje
i Olofström, Göteborgs Djurskyddsförening och Djurskyddet
Eskilstuna redogjorde på ett förtjänstfullt sätt hur man bedriver sin
verksamhet, en presentation som
uppskattades mycket av deltagarna, som också fick ställa frågor till
föredragshållarna.

Ett andra brev har nått djurhemmen under året med instruktioner om hur man handhar den
chipläsare som djurhemmen fått
under hösten och vidare att man
även har distribuerat ett vykort med
kattmotiv som skall kunna användas
för att marknadsför vår verksamhet.
I samma nyhetsbrev informerades
om att styrelsen jobbar på en ny
webb som ska vara enklare att besöka oavsett om man använder dator,
surfplatta eller telefon. Planerna är
att den skall var klara under vintern.

Följande val genomfördes:
Valberedningen; Agneta Eriksson
Göteborg (sammankallande), Anna
Turnell och Anki Gustafsson båda
Djurens Vänner Nässjö.
Representantskapet; Susanne
André Göteborg, Marcus Thilander Djurens Hopp Bollnäs, Monica
Johansson Kottecetralen Nygård.
Nyhetsbrev
Under året har två nyhetsbrev förmedlats.
Ett brev som klargjorde
DHFs syn på Svekatts NO KILL
Policy och att det skulle vara svårt
att förena de stadgar som gäller för
de båda organisationerna och vidare
att respektive djurhem borde klargöra var man står och sedan fatta
beslut om tillhörighet.

Ekonomiskt stöd till djurhem.
Under 2014 utvisar protokoll att
följande djurhem beviljats ekonomiskt stöd från DHF:
28-jan Djurskyddet Kristinehamn
Centraldammsugare 20000
28-jan Djurens Vänner Borlänge
Telefon 6000
12-jun Djurskyddet Kalmar
Dator 9056
12-jun Hudiksvalls Kattsamarit
Markiser 34000
12-jun Lilla Holje Olofström
Gräsklippare 3000
11-sep Djurskyddet Karlstad
Dator 5088
11-sep Lilla Holje Olofström
Dammsugare 15000
11-sep Kottecetralen Moroten
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Slutord
År 2014 har inneburit att mycket
arbete har utförts av villiga händer och fötter på de 34 anslutna
djurhemmen i Sverige. Även om
förutsättningarna är mycket olika
för djurhemmen både vad det gäller
ekonomi och antal medarbetare,
så är inriktningen densamma, att
lindra lidandet för de lösspringande
sällskapsdjur som människan förfogat över, men vägrat ta ansvar för.
Det omfattande utbildningsprogram som DHF har
genomfört under de senaste tre
årens utbildningsdagar har genomförts med inriktning på de krav
som Jordbruksverket fastställt
för personer som har ansvar för
djurhem. Det innebär att alla som
deltagit i dessa utbildningar nu skall
ha den kompetens som krävs av
föreståndare för djurhem. Alla som
genom åren har deltagit vid utbildning har också erhållit ett Diplom
som certifierar vilka områden som
utbildningen innefattat.
Som framgår av listan över bidrag
som lämnats under året till enskilda
djurhem så har 185 000 kr gått till
de djurhem som gjort slag i saken
och som rutin ID-registrerar alla
katter som kommer in på deras
djurhem. Det är det generösa avtal

bidrag 5000
11-sep Djurskyddet Köping
Moroten bidrag 10000
11-sep Gotlands Djurhem
Moroten bidrag 5000
11-sep Samtliga Djurhem
Chipläsare 23000
05-nov Linköpings Djurskyddsförening Brandlarm 30250
05-nov Djurskyddet Oskarshamn
Tak till uteburar 30000
05-nov Djurens Hopp Luftvärmepump 23000

ID-registreringsbidrag I TKR
Djurskyddet Köping 2
Djurskyddet Fiahemmet 2
Djurskyddet Skövde Katthem 3
Linköpings Djurskyddsför. 10
Djurskyddet Bill & Bull 10
Djurskyddet Öbacka Djurhem 15
Djurskyddet Oskarshamn 15
Lilla Holje Olofström 15
Djurskyddet Karlstad 15
Djurskyddet Västerås Huskatten 15
Hitta Katten Enköping 25
Göteborgs Djurskyddsförening 25
Gotlands Djurhem 35
Totalt under 2014 405.394
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Djurhemsföreningens
Verksamhets... 2014

Detta skedde vid....
...Representantskapets årsmöte i Stockholm 11 mars 2015

DHF har med Svenska Kennelklubben som möjliggör denna förstärkning av vår och anslutna djurhems
ekonomi. Det är fortfarande en
gåta varför inte alla djurhem har
anslutit sig till ID-registreringen
genom SKK. Här borde nog alla
styrelsemedlemmar fundera över
om de tillvaratar sina djurhems
intressen på bästa sätt, genom att
stå utanför detta program och
möjligheten att stärka det egna
djurhemmets ekonomi. I sammanhanget får man inte heller glömma
bort den rent djurskyddsmässiga
aspekten – att ID-märka/registrera
alla djur gör dem lätt spårbara och
gör det möjligt att hitta ägarna till
bortsprungna djur. Är det oklarheter om hur det fungerar och osäkerhet om hur man gör – kontakta oss
så hjälper vi gärna till!

Efter 24 års verksamhet och med
34 djurhem anslutna till föreningen
kändes det helt rätt att med Representantskapets godkännande besluta om
det nya namnet Djurhemsförbundet.
Vi kan i dag glädja oss åt att de
anslutna djurhemmen svarar upp på
Jordbruksverkets krav vad gäller karantän, utrymmen och ljusa lokaler.
I dag har vi djurhem från Umeå i norr
till Malmö i söder. Det är på sin plats
att tacka alla som gjort det möjligt för
oss att bedriva denna verksamhet.
Sponsorer, testatorer och övriga givare,
STORT TACK!
Ni alla som arbetar så osjälviskt ute
på våra djurhem får tack från de räddade och omhändertagna djuren när ni
möter deras ögon!

Vi ser nu fram mot ett spännande år och hoppas att vi ses,
om inte förr, så på
årets utbildningsdagar i Enköping!

Eivor Karis

Djurhemsförbundets
styrelse mars 2015
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UTBILDNINGSDAGARNA 2015
Välkommen till Djurhemsförbundets
Utbildningsdagar i Enköping.
Datum: fre 4 - lör 5 september.
Plats: First Hotell Park Astoria
Adress: Kyrkogatan 7 Enköping

På det välfyllda programmet finner ni bl.a
Forskaren Elin Hirsch Djurskyddspolisen Länsstyrelsen
Kattens näringslära Underhållning Nya webben
Vi ser fram emot att få träffa er och ha ett par trevliga dagar tillsammans.
Det är både nyttigt och roligt att utbyta erfarenheter, få träffas och umgås
tillsammans.

Program och mer info
på nästa sida!
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Program Utbildningsdagarna
Fredag 4 september

Före middagen: Fri tid för bad i
poolen, promenad i Enköpings
vackra parker, social samvaro!

12.00 Lunchbuffen serveras.
13.00 Anders hälsar välkomna!

19.00 Middag med underhållning.

13.15 Brottsutredare och Djurhandläggare Yvonne Boivie
berättar om sitt arbete i Uppsala.

Lördag 5 september

07.30 Frukostbuffén öppnar :)

14.00 Elisabeth Schöning Djurskyddshandläggare från Länsstyrelsen berättar om sitt arbete.

09.00 Meri Hakkarainen från
Lupus Foder ger oss en inblick i
kattens näringslära och behov.

14.45 Kaffe & Smörgås
Incheckning av rum.

10.00 Kaffepaus/Utcheckning

15.15 Valberedning & representantskapet ska väljas inför 2016.

10.30 VOOV = Veterinär omtanke om våldutsatta berättar om
sin verksamhet! Ordförande Sigrid
Aske och Cia Huggutte.
Frågestund!

16.00 Elin Hirsch berättar om
sin forskning på stressade katter
- påverkan av grupphållning på
katthem! Frågestund med Elin!
Bild Elin med katten Luzen

11.30 Nya webben och andra nyheter inom IT. Patrik Flisbäck.
12.00 Open Mike!
12.45 Avslutning
13.00 Lunchen serveras och sedan
längtar vi till nästa år...
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Anmälan & Info Utbildningsdagarna
Varje djurhem kan anmäla en
deltagare utan kostnad förutom
sin resa. Om ni önskar komma fler
från ert djurhem går detta mycket
bra! Deltagare nr 2 och uppåt betalar man 1200 kr/pp i delat dubbelrum, i eget enkelrum 1700 kr/
pp. I detta pris ingår mat, föreläsningar och boende. Populäraste
deltagandet där man är med hela
tiden och inte missar något ;)

Resa till Enköping
Till Enköping kommer du antingen
med tåg, eller från Arlanda med
Swebus express flygbuss som tar en
timme. Gratis hotellparkering för er
med bil.
Anmälan!
Vi är tidiga i år med inbjudan till de
populära dagarna och vi hoppas att
ni är snabba tillbaka. Senaste bokningsdag är fredag 14 augusti,
men boka tidigt så ni garanterat får
plats! Anmäl er via

www.djurhemsforbundet.se

På webben finns en del länkar runt
arrangemanget och till några medverkande :)

I år kan man boka in sig utan
boende och välja dag/dagar som
man önskar delta på.

Vi ses i september månad,
anmäl er omgående!

Fredagsgäst
Deltagare som så önskar kan boka
in sitt deltagande på fredagens
aktiviteter inklusive lunch, fika och
middag för 500kr/pp.
Lördagsgäst
Deltagare som så önskar kan boka
in sitt deltagande på lördagens
aktiviteter samt fika och lunch för
200kr/pp.
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Samarbete med Agria

Hur kunde du?

Agria har har tagit fram en leveransförsäkring. Detta innebär att
så fort djuret lämnar djurhemmet
så är den försäkrad i 5 dagar. Detta gäller vid olycka inte mot sjukdom. Den är försäkrad till ett belopp
av 25.000 kr, med en fast självrisk på
1700 kr en rörlig på 15 procent. Innan
dessa fem dagar har gått så kontaktas köparen av Agrias representant.
Om kunden då väljer att förlänga
försäkringen så får djurhemmet en
peng. Givetvis kommer de föreslå att
man också försäkrar mot sjukdom.
Då vi registrerar djuret inför hemresan så får kunden direkt
ett bekräftelsemail. Vi har börjat
med detta, som fungerar väldigt
lätt. Man har ett formulär som man
bara fyller i via datorn. Det betyder
också att många fler
av våra djur kanske
blir försäkrade, vilket många tyvärr kanske inte hade
tänk gjort. Nu blir det så mycket enklare för kunden också!
Det ger oss tillskott till våra
djurhem.Vill du veta mer, kontakta Er närmaste Agria representant!

En av alla historier i samband
med djurskyddsinsatser
En person ringde upprörd
och berättade att hon hittat en kattunge utslängd i snön för att dö.
Det var nyår och 15 minusgrader.
Kattungen togs om hand, veterinärbesiktigades, överlevde och fick
ett gott hem. När det lugnat ner
sig om en tid, skrev jag en artikel,
där min fråga står: Hur kunde du?
Efter ytterligare en tid ringde en kvinna från en grannkommun.
Vi kan kalla henne Anna. Hon berättade att hon
läst min artikel och ville
nu donera
en
summa pengar för att
hon spelat på hästar och
nu kände ånger för detta.
En större summa pengar och ett
testamente till Djurskyddet i min
kommun utlovades. Detta har
nu uppfyllts till alla delar. Tänk
vad några få ord kan generera.

Kim Lindbom Carlsson
Djurskyddsföreningen Hitta Katten
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Vi sänder en tacksamhetens tanke till Anna och lyser frid
över hennes minne.
Vid pennan
Eivor Karis

Swisha en gåva

Tack för gåvan

Ett utmärkt sätt
för
er
förening
att få in pengar
till
verksamheten
De
flesta
banker erbjuder Swish
även för ideella föreningar. Ni kan ta emot gåvor
men även ta betalt med Swish.
Djurhemsförbundet har ett
Swishkonto med nr: 123 617 78 69
gåvor som kommer in där kommer att
användas för medlemmarnas bästa

Tack för gåvan till
vår verksamhet.
Torgärd Rickardsson
Sundsvall

Vid tangentbordet
Patrik Flisbäck

Bilder & texter önskas
Vi behöver material i form av bilder och texter från er ute i landet!
Sänd oss era berättelser och rapporter som kan vara av intresse för
alla medlemmar i vår förening. På webben finns det ett smidigt formulär
för er att skicka in bilder och
texter via, klicka på Material /
Djurhemsnytt så finner ni detta.
Vi kommer att använda
utvalda bilder och texter på webben och i tryck så tänkt på att kolla med den som är på bilden (gäller även djuren ;)) att detta är ok.
Vid tangentbordet
Patrik Flisbäck
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Djurhemsforbundet.se
Äntligen finns vår nya sajt ute på
www.djurhemsforbundet.se
11 mars premiärvisades vår
helt nya webb som fungerar bra oavsett vilken utrustning du surfar med.
Mobilsurfandet fortsätter att öka och
idag är det över 53% som surfar via
mobil/plattor. Vår nya webb funkar
självklart oavsett enhet du använder.
Vad finner man nu på den
nya sajten? Här finns kontaktuppgifter till styrelsen och alla medlemmar,
tidigare nummer av djurhemsnytt,
ansökningshandlingar för att bli
medlem i förbundet, anmälningsfor-

mulär till utbildningsdagarna och en
hel del till. Vi behöver alltid material och bilder så varmt välkomna.
Inom kort kommer det att
finnas banners för nedladdning så ni
kan länka till förbundet från era sajter.
Vi länkar såklart till er redan ;)
Besök gärna vår nya
webb idag och vi vill gärna ha
din feedback och material i
form av bilder och texter.
Vid tangentbordet
Patrik Flisbäck
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Presentation Emmelie
Att jag blev involverad i Djurhemsförbundet är lite av en tillfällighet då jag blev kontaktad av
valberedningen i ett annat ärende.
Men eftersom det lät så intressant
och jag sällan missar en chans att få
hjälpa djur på ett eller annat sätt var
det en själ klarhet för mig att tacka ja.
Jag har alltid haft ett stort intresse för djur och har gjort allt från
att gå på kurs hos Blå Stjärnan efter skolan som 8-åring till att jobba i
travstall och nu senast som volontär
hos Göteborgs Djurskyddsförening.
Under åren har många
djur passerat hemma hos oss och
jag är tacksam mot mina föräldrar som gav mig möjligheten att
få växa upp med min egna katt
som levde med oss i nästan 20 år.
För närvarande bor jag
med min sambo samt den fantastiskt tålmodiga hunden Rufus. Jag
har även en hop med hittekatter
inom den närmsta familjen och
kommer förhoppningsvis själv att
kunna adoptera en eller två nya
familjemedlemmar senare i år.
Så intresset för djur är verkligen stort och när jag fick möjligheten att göra min arbetsträning för två
år sedan på katthemmet Kullbäckstorp (Göteborgs Djurskyddsförening) var det verkligen fantastiskt. Jag
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har stortrivts och när jag skulle börja
jobba på mitt vanliga jobb så vägrade jag att släppa taget så jag har helt
enkelt stannat kvar som volontär.
Jag engagerar mig så mycket jag har möjlighet till och brukar
få det stora förtroendet att fotografera alla katter, men även komma med såväl möjliga som omöjliga idéer till verksamheten. Så med
lite tur kanske jag även kan bidra
med någon genomförbar idé till
förbundet som vi alla, såväl djur
som människor, kan ha nytta av.
Vi ses under det kommande året!
Emmelie

Djurhemsförbundets Nya Stadgar
Djurhemsförbundet har antagit skapet representeras av en delegat.
nya stadgar & namn vid RepreAnslutna djurhem äger rätt
sentantskapsmötet 11 mars 2015. att representeras i representantskapet av 3 delegater, vilka utses vid
de årliga utbildningsdagarna tillika
med en valberedning om 3 perso§1. Djurhemsförbundet är en ideell ner varav en är sammankallande.
Ordförande, sekreterare och
intresse- och stödorganisation för sekassör
i
Djurhemsförbundet utses av
riöst arbetande djurhem med uppgift
att ta hand om övergivna smådjur. Djurhemsförbundets styrelse. RepreDjurhemsförbundet
ver- sentantskapet sammanträder minst en
kar för att djurhemmen har gång årligen. Ordinarie samen god standard och att dju- manträde skall hållas i mars mårens ställning i samhället stärks. nad om inte annat beslutas.
Kallelse till representantskapsmöte skall vara delegaterna tillhanda 2 veckor före mötet.
§ 2. Djurhemsförbundet utgörs Fråga om ansvarsfrihet skall beav till denna anslutna djurhem handlas av representantskapet.
och andra intressenter inom föreningens
verksamhetsområde.

§ 4. Djurhemsförbundets represen-

tantskap utser en styrelse som består
§ 3. Djurhemsförbundet leds av av högst 9 personer inkl. 2 suppleett representantskap som består av anter och ordföranden samt revistödjande organisationer. Varje orga- sor och revisorssuppleant på 1 år.
Mandattid för styrelseledanisation äger rätt att i representant-
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Djurhemsförbundets Nya Stadgar
mot är 2 år. Mandatperioden inom
styrelsen fördelas så att ½ 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
förbundets
verksamhetsområde.

styrelse beslutar om anslutning
respektive uteslutning. En anslutningsavgift av 500 kronor inbetalas till Djurhemsförbundet. Djurhem äger ej rätt att föra ekonomisk
talan mot Djurhemsförbundet.

§ 8. Förslag till stadgeändring-

ar skall vara utsända med kallelse och beslutas av representantskapet med 2/3 majoritet.

§ 6. Räkenskaperna revideras av § 9. Beslut rörande förbundets

revisorer. Beslut att teckna Djurhemsförbundets
firma
fattas
av styrelsen vid konstituerande
sammanträde för ett år i sänder.

upphörande fattas av representantskapet efter det att frågan offentliggjorts på kallelse. Beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet.
Djurhemsförbundets styrelse beslutar om hur de befintliga
tillgångarna, i samband med för§ 7. Till Djurhemsförbundet kan bundets upplösning, skall fördeanslutas djurhem som förbinder las ut till de anslutna djurhemmen.
sig att följa Djurhemsförbundets
Antagna 2015-03-11
riktlinjer.
Djurhemsförbundets
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Riktlinjer för Djurhem anslutna till DHF
Djurhem som vill vara medlem- • Djurhemmet ska följa de riktlinjer som anges i Djurskyddslagen,
mar i Djurhemsförbundet måste
Djurskyddsförordningen och de
uppfylla dessa standardkrav för
föreskrifter som utfärdats med
att trygga djurens hälsa och djurstöd av dessa.
hemmens anseende.
• Djurhemsförbundets representantskap och av styrelsen utStyrelse & Organisation
• Djurhemmet ska ledas av styrelsedda representanter ska i syfte
att uppnå ett förtroendefullt
se och ha ett etablerat samarbete
samarbete ha en så kontinuerlig
med länsstyrelsen, kommunen
kontakt som möjligt med ”sitt”
samt polismyndighet.
djurhem, och vid behov och
• Djurhemmet ska vidare ha en
önskemål besöka densamma.
etablerad veterinärkontakt.
• Djurhemmet ska ha alla nödvän- Utrymmen
diga tillstånd som krävs enligt • Djur skall hållas och skötas i en
svensk lag för att driva verksamgod djurmiljö och på ett sådant
sätt att det främjar deras hälsa
heten.
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. Boxarna ska vara utformade så att
de minst uppfyller kraven i djurskyddsbestämmelserna. Läs mer
om detta på Jordbruksverkets
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Riktlinjer för Djurhem anslutna till DHF
hemsida för information om angivna minimimått.
Exempel på förvaringsutrymme
för katt.
• 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.
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•
•

•
•
•

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.
Boxar 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 desinfek-

Riktlinjer för Djurhem anslutna till DHF
tionsmedel användas.
•
• Tillgång till kallt och varmt rinnande vatten samt avlopp ska
finnas i lokalerna.
•
Skötsel
• Alla djur ska vid ankomsten inspekteras av djurhemmets per- •
sonal. 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.
•
• Nyanlända djur ska hållas i karantänsavdelning och vara helt
avskilda från övriga djur i djurhemmet. Vistelsens längd i karantän ska vara i minst 2 veck- •
or. Om det redan finns djur i
karantänsavdelningen ska det •
senast anlända djuret vara avgörande för alla övriga i fråga om
beräkning av karantänsvistelsens
längd.
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Alla djur ska snarast efter ankomst ges aktuella vaccinationer
enligt gällande rekommendationer.
Katt ska kastreras och idmärkas
före omplacering eller beroende
på ålder snarast möjligt.
Boxarna i karantänsavdelningen ska desinficeras mellan varje
djur. Sjuka djur ska behandlas
efter veterinärs råd. Djurhemmen 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 dygn,
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 dygn.
Omplacering av djur från djurhemmet ska regleras via ett
skriftligt avtal mellan djurhemmet och den nya ägaren.

Anslutna medlemmar i Maj 2015
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Ort
Bollnäs
Borlänge
Bromma
Enköping
Eskilstuna
Falkenberg
Göteborg
Halmstad
Hudiksvall
Kalmar
Karlstad
Kristinehamn
Köping
Lidköping
Lilla Edet
Linköping
Malmö
Malmö
Norrköping
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Olofström
Oskarshamn
Skövde
Strängnäs
Söderhamn
Töreboda
Umeå
Härnösand
Vallentuna
Vetlanda
Visby
Västervik
Västerås

Kontaktperson
Eivor
Eivor
Kim
Caroline
Kim
Christina
Christina
Christina
Eivor
Anders
Johnny
Johnny
Kim
Christina
Christina
Anders
Anders
Anders/Christina
Patrik
Patrik
Johnny
Anders
Anders
Anders/Christina
Christina
Kim
Carolin
Johnny
Eivor
Gabrielle
Kim
Anders
Anders
Patrik
Kim

Vi jobbar gemensamt för djurens bästa!

Förening
Djurens Hopp
Djurens Vänner Borlänge Katthem
Hundstallet Svenska Hundskyddsför.
Djurskyddsföreningen Hitta Katten
Djurskyddet Eskilstuna
Falkenbergs Djurskyddsförening
Göteborgs Djurskyddsförening
Djurskyddet Kattfotens katthem
Hudiksvalls Kattsamarit
Djurskyddet Kalmar, Kalmar Djurhem
Djurskyddet Karlstad
Djurskyddet Kristinehamn
Djurskyddet Köping, Kattvännerna
Djurens Vänner Lidköping
Kottecentralen
Djurskyddet Linköping
Djurens Vänner Malmö
Stiftelsen Djurens Vänner Malmö
Djurskyddet Fiahemmet
Finntorps Katthem Djurskyddet
Nynäshamns Katthemsförening
Djurens Vänner Nässjö
Olofströms Djurskyddsförening
Djurskyddet Oskarshamn
Djurskyddet Skövde Katthem
Djurskyddet Strängnäs
Djurskyddet Bill&Bull
Djurskyddet Skaraborg
Djurskyddet Västerbotten
Öbacka Djurhem Utansjö
NY! Solgläntans Kattpensionat/hem
NY! Djurens vänner Vetlanda
Gotlands Katthem
Djurskyddet Västervik
Djurskyddet Västerås Huskatten

Ordförande
Anders Jarkiewicz
ordforande@djurhemsforbundet.se
0491-76 63 44 / 070-580 86 66
Vice ordförande
Eivor Karis
eivor.karis@telia.com
060-12 55 55 / 060-61 86 88

Djurhemsförbundet
C/o Christina Lind
Arvid Bjerkes gata 21
415 06 Göteborg

Sekreterare
Christina Lind
sekreterare@djurhemsforbundet.se
031-26 09 29 / 031-26 73 04

info@djurhemsforbundet.se
www.djurhemsforbundet.se
Bankgiro: 5302 - 6365
Swish: 123 617 78 69

Kassör & Webb
Patrik Flisbäck
Föreningen bildades 1991 och har kassor@djurhemsforbundet.se
idag (maj månad) 35 djurhem anslut- 013 - 13 68 00 / 073 - 156 47 10
na runt om i landet, besök dom via:
Ledamöter
www.djurhemsforbundet.se
Johnny Strömberg
johkati39@aol.se
0550-123 01
Gabrielle Rosendahl
gabrielle.rosendahl@hotmail.com
070-647 34 20
Caroline Ohlsson
caroline.ohlson@spray.se
070-513 96 09
Suppleanter
Kim Lindbom Carlsson
boingecarlsson@telia.com
017-19 22 09 / 070 - 97 25 768
Emmelie Samuelsson
emmelie.samuelsson@gmail.com
0730-85 18 86
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