ÅRSMELDING 2018

Regnskapslovens krav om årsberetning for små foretak er opphevet fra og med
2017. Denne årsmelding er en omtale av virksomheten i Dyrebeskyttelsen Norge
Sør-Trøndelag for 2018, men den er ikke utformet i henhold til regnskapslovens
krav til innhold for årsberetning.

Styret har i 2018 bestått av:

Styreleder
Torunn Vingsand

Foreningens tilknytning
og formål

Nestleder
Danielle H. Jørgensen

Styremedlem
Linda W. Krogstad

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag (DNST) er
en lokalavdeling under den landsdekkende
organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN).
DNST jobber i tråd med DN sine vedtekter og
etiske plattform. Vårt formål er å fremme og sikre

Styremedlem
Sissel I. Bremnes

Styremedlem
Line Thorset

dyrs rettigheter og velferd. Gjennom informasjon,
påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider
organisasjonen for at dyr skal respekteres og
anerkjennes som individer med egenverdi.

Styremedlem
Eva Liaøy

Styremedlem
Andrea Elise Markussen

Foreningen DNST ble etablert i 2014 i tråd med en
intern omorganisering av Stiftelsen
Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn.
Bakgrunnen for endringen følger på neste side i
årsmeldingen.

1. Varamedlem
Anne-Karin W. Dahl

2. Varamedlem
Jan Erik Thingvold

3. Varamedlem
Anette Ljosdal Havmo

When you look into the eyes of an animal you've rescued, you
can't help but fall in love - Paul Shaffer

Organisatorisk endring
I 2014 gjorde vi en organisatorisk endring internt i Dyrebeskyttelsen Trondheim.
Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn ble opprettet i 1884, og er dermed
en av Trondheims eldste stiftelser. For mange år siden tilsluttet stiftelsen seg
Dyrebeskyttelsen Norge slik at vi ble en del av Norges største og eneste
landsdekkende dyrevernsorganisasjon. Regelverket for stiftelser har endret seg i
årenes løp, og styret ble oppmerksomme på at det ikke er tillat for en stiftelse å være
tilsluttet en overordnet organisasjon som Dyrebeskyttelsen Norge. Styret har jobbet for
å finne en god løsning på denne problemstillingen, og saken har blitt grundig drøftet
med Dyrebeskyttelsen Norge, internt i styret, med vår revisor og på stiftelses årsmøte.

Sammen med Dyrebeskyttelsen Norge og revisor besluttet vi å bevare Stiftelsen
Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn. Samtidig opprettet vi foreningen Dyrebeskyttelsen
Norge Sør-Trøndelag, en lokalavdeling i Dyrebeskyttelsen Norge. Stiftelsen og foreningen er
knyttet sammen gjennom de reviderte vedtektene for stiftelsen. All daglig drift og inntak av
dyr er flyttet over til foreningen. Dette er kun en organisatorisk endring, og den vil ikke
påvirke arbeidet vårt for å hjelpe nødstilte dyr. Vi beholder samme telefonnummer, epostadresse og adresse som før. Brakka driftes som vanlig, og vi som engasjerer oss i det
frivillige arbeidet gjør dette akkurat som før; så godt vi kan!

Hendelser i 2018
Foreningen driftes på 100 % frivillig basis. Dette er
krevende, og oppgavene i tilknytning til den daglige
omsorgen for dyrene vi har inne har alltid
førsteprioritet. Dette kan medføre
begrensede ressurser til andre aktiviteter,
for eksempel medieoppfølging, stand og
kampanjer. I 2018 fikk vi likevel gjennomført flere
aktiviteter, mye takket være aktivitetsgruppen vår.

Det er stort sett travelt året rundt i en organisasjon
som Dyrebeskyttelsen. 2018 var ikke noe unntak,
og det er vanskelig å oppsummere alt, men under
følger et knippe hendelser av det som skjedde i
løpet av året.

I mars fikk vi montert opp kamera på katterommet
på brakka. Kameraet har vi fått tilsendt gjennom
Animalslife og sender direkte opptak døgnet rundt,
bortsett fra når det slås av grunnet menneskelig
aktivitet på brakka. Gjennom dette prosjektet håper
vi på å gi publikum et innblikk i livet på et mottak for
hjemløse dyr, og det er mulig å verve seg som
frivillig og gi donasjoner gjennom nettsiden i form
av penger og utstyr.

I april deltok aktivitetsgruppen vår på
Trondheim Vegan Fair, der vi hadde
stand med salg av diverse effekter og
utdeling av brosjyrer og generell
informasjon. Standen ble godt besøkt,
og arrangementet var vellykket. Vi fikk
avkastning på våre veganske vafler slik at
flere forhåpentligvis får opp øynene for
mulighetene for å minske bruk av
animalske produkter.

Facebook lanserte en ny mulighet for
veldedige organisasjoner denne våren,
nemlig muligheten for å motta
donasjoner og det å kunne opprette en
innsamling i forbindelse med bursdager.
Denne funksjonen har gitt oss mye hjelp
økonomisk i året som har gått, og
forhåpentligvis er givergleden kommet for
å bli! Det er også en flott måte å få økt
profileringen rundt vårt arbeid på, da de
som velger å opprette en
bursdagsinnsamling til oss da sprer ordet
blant samtlige av sine kontakter på
Facebook.

I mai reiste tre styremedlemmer til Gardermoen på landsmøte i
Dyrebeskyttelsen Norge der det ble avholdt tillitsmannsmøte
fredag og landsmøte lørdag og søndag. Deltagelse på
landsmøte gir muligheter til å knytte kontakter, utveksle
erfaringer og få et større innblikk i det organisatoriske arbeidet
vi gjør i en organisasjon slik som Dyrebeskyttelsen.

I juni ble det satt i gang en kampanje ledet av Dyrebeskyttelsen
Norge. Kampanjen heter ”Ærlig talt” og setter fokus på
ekstremavl av familiedyr. Dyrebeskyttelsen Norge, SørTrøndelag har sammen med landets øvrige lokalavdelinger vært
med å fremme kampanjen i form av innlegg på hjemmeside og
i ulike sosiale medier, mens sentralleddet har tatt seg av
kontakten opp mot media og aktuelle organisasjoner og
foreninger.

Ellers i juni deltok vi som i årene før på årets Martna i
Trondheim. Der sto vi alle tre dagene, og fikk godt salg på
både effekter, t-skjorter og lodd. Det var også en flott
anledning til å promotere arbeidet vårt ut mot publikum og få
spredt ordet om hva som er godt dyrehold og få muligheten til
å verve nye medlemmer, Grasrotmedlemmer og frivillige.

I august ble vi invitert til å delta på Dyrenes helg på nyåpnede
Ranheim Dyreklinikk noe vi takket ja takk til. Her fikk vi solgt
diverse effekter og t-skjorter og vist fram vårt arbeid for
hjemløse dyr.

I oktober hadde vi loppemarked på Bispehaugen skole.
Loppemarkedet og kaffesalget var godt besøkt og ga
kjærkommen inntekt vårt arbeid med dyrene. Det er mye
arbeid med et slikt arrangement, men det er også et sosialt
treffsted for våre frivillige som deltar. I tillegg får vi igjen
promotert foreningen og vårt arbeid for dyrene.

Ellers i oktober deltok medlemmer fra Dyrebeskyttelsen
sammen med NOAH for det årlige ”Fakkeltog mot pels”.
Målet om en planlagt nedleggelse av pelsdyrnæringen er
endelig nådd, men det er viktig å fortsette kampen slik at
planen om nedleggelse forblir et faktum.

I november kom våre nyinnkjøpte beachflagg med logoen vår
på. De er tenkt brukt til standvirksomhet, og noen fra
aktivitetsgruppen vår var ute og prøvde disse en fin høstdag i
Nordre gate. Vi håper på å få brukt flaggene til flere slike
aktiviteter i 2019.

I november var det også tid for Black Friday. I den forbindelse
kontaktet vi dyreklinikker rundt om i det som var gamle SørTrøndelag med forespørsel om å delta i kampanjen som
skulle gi ulike tilbud på kastrering og ID-merking av dyr.
Kampanjen var landsdekkende og vi håper det førte til både
økt kunnskap om viktigheten av kastrering og ID-merking,
samt at mange kastrerte kattene sine. I alt sju klinikker spredt
over sørfylket deltok, og vi retter en stor takk til Støren
dyreklinikk, Strinda smådyrklinikk, Sveberg dyrehospital,
Hemne veterinærkontor, Hitra Frøya smådyrklinikk, Nesset
dyreklinikk og Ranheim dyreklinikk for at de ønsket å støtte
opp om kampanjen!

I desember ordnet vi i år igjen vår adventskalender på
Facebook og Instagram. Der fikk 23 katter og en kanin hver
sin luke i kalenderen der de dermed får en ekstra god
mulighet til å få seg et nytt hjem, samt at de forhåpentligvis
gir publikum god adventsstemning frem mot jul.

Foreningen sin Facebookside er populær, og vi ser at det er
her vi har størst påvirkningskraft. Vi prøver også å oppdatere
andre sosiale medier som vår konto på Instagram og
Snapchat der publikum kan få innblikk i daglige gjøremål hos
Dyrebeskyttelsen. Vi fikk også en ny nettside i løpet av 2017,
www.dnst.no som vi har fått satt opp profesjonelt gjennom et
tilbud vi fikk i regi av Dyrebeskyttelsen Norge. Det er
betryggende og endelig ha en velfungerende nettside som er
det viktigste redskapet vi har for å vise frem dyr til adopsjon.

Justering av omplasseringsgebyr

I 2017 vedtok styret å justere opp omplasseringsgebyret. Våre
gebyr ved omplassering har vært uendret i flere år. Samtidig
har det vært en jevn prisstigning på mange av de tjenester og
det utstyret vi trenger for å ivareta dyrene og drifte brakka vår
på en god og forsvarlig måte. Derfor ble det besluttet å øke
omplasseringsgebyrene fra og med januar 2017 på voksen
katt og kattunge med følgende takster:

Voksen katt: 1.000 kroner (inkl. kastrering, id-merking,
vaksinering, ormekur, helsesjekk) Kattunge: 800 kroner (inkl.
id-merking, vaksinering, ormekur, helsesjekk)

Vi har ikke mottatt noen reaksjoner fra publikum i løpet av
2018 på økningen av omplasseringsgebyret, og det er
gledelig å se at det er mange som velger å adoptere fra oss
og ser verdien i det arbeidet vi gjør

Hjemløse kjæledyr
Hjemløse kjæledyr er et av Norges største
dyrevelferdsproblem.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at hvert individ uavhengig av
artstilhørighet skal behandles med respekt, medfølelse og toleranse. Til
tross for dette bruker lokalavdelingene i Dyrebeskyttelsen brorparten av
ressursene på hjemløse kjæledyr og da spesielt katter.
Problemstillingen med hjemløse katter kan forebygges gjennom
kastrering og ID-merking. Vi vil med dette be alle våre medlemmer om å
hjelpe oss å spre informasjon om hva som ligger i begrepet ansvarlig
kattehold. Informer om viktighet av kastrering, vaksinering og ID-merking
så bidrar du til at færre katter trenger vår hjelp!

Antallet dyr vi har bistått i løpet av året gjenspeiler kapasiteten vår både i
form av antall frivillige, men også den fysiske kapasiteten på brakka vår
og tilgjengelige fosterhjem. Dessverre forekommer det at vi ofte har
sprengt kapasitet og må henvise til andre organisasjoner. Henvendelser
som omhandler drektige dyr eller behov for akutt helsehjelp blir
selvfølgelig alltid prioritert.

En av de viktigste oppgavene vi som lokalavdeling jobber med er å ta
oss av dyr i nød. Vi tar i all hovedsak hånd om hjemløse og vanskjøttede
dyr. Vi samarbeider også med Mattilsynet og Dyrevernsnemda og tar inn
dyr i nød gjennom dem. Dyrene tas i første omgang inn på brakka. Der
registreres og oppstalles de før de tas med og undersøkes av veterinær
og siden drar ut i fosterhjem.

Respekt for
individet

2018 – to dyrevenner gikk bort

I løpet av 2018 har Dyrebeskyttelsen Norge, Sør-Trøndelag mistet to av sine
trofaste bidragsytere. Det vil på mange måter ha innvirkning på driften vår,
men vi som står igjen skal gjøre alt vi kan for å fortsette det gode arbeidet.

I starten av januar mottok vi den sørgelige beskjeden om at vår gode velgjører
Francis Kjeldsberg hadde gått bort. Francis Kjeldsberg har vært en trofast
støttespiller for Stiftelsen og Foreningen i 14 år, og sørget for at vi har hatt en
tomt å ha brakka vår på. Etter en annonse i Adresseavisen i 2004 der
Dyrebeskyttelsen manglet et sted å være tok Francis kontakt og vi fikk etter
hvert installert oss på Sluppen. Vi har stått på Kjeldsberg Eiendom A/S sin
eiendom vederlagsfritt alle disse årene og de har i tillegg dekket strøm og
vann for oss. Francis har også opp gjennom årene bidratt med pengegaver og
utstyr som har vært med å utbedre forholdene for dyrene som har bodd på
brakka.

Uten Francis’ utstrakte hånd er det vanskelig å si hvor vi hadde vært i dag.
Tusenvis av katter og smådyr har i løpet av disse 14 årene fått en ny sjanse,
mye takket være støtten vi har fått fra Francis. Det er vanskelig å beskrive vår
takknemlighet med ord og vi er svært ydmyke for alt Francis har gjort for
hjemløse dyr.

I evig takknemlighet og takk for alt.

I oktober ble en av våre største ildsjeler syk. Etter kort tids sykeleie gikk Gerd Nelly
Skipnes bort. Gerd har vært en trofast hjelper for dyr i nød i hele regionen i utallige
år i form av ulike verv og organisasjoner. Fra rundt årtusenskifte har hun vært en
uunnværlig frivillig hos oss. Gerd har vært en mentor som år etter år har lært opp
nye frivillige og gladelig delt kunnskapen sin rundt det å ta seg av hjemløse dyr og
de utfordringer det ofte fører med seg. Hun hadde en smittsom latter og en
humoristisk tone, selv i de mest stressende situasjoner. Utallige timer har hun brukt
for sitt arbeid for dyrene, og mang en mil har hun tilbakelagt i form av
veterinærturer, innfanginger og andre ærend i dyrenes tjeneste.

Gerd holdt frem med sine verv og sitt utrettelige arbeid for dyrene frem til bare få
uker før hun gikk bort. Hennes innsats har vært uten sidestykke i organisasjonen
vår.

På vegne av tobeinte og firbeinte er vi deg evig takknemmelig for innsatsen og for
all omsorg du har vist.

Fred over Francis og Gerd Nelly sitt minne.

Daglig drift
I 2018 ble et rekordår, og vi tok inn mange dyr som trengte vår hjelp. I all
hovedsak har det vært katter, noe som også har vært tilfelle i tidligere år.
Vi har foruten katter også tatt inn noen kaniner og en undulat. Totalt i
2018 tok vi imot 286 katter, 9 kaniner og 1 undulat.

12 katter ble gjenforent med eier etter at de ble innbrakt til brakka vår. 27
katter/kattunger og 2 kaniner døde eller ble avlivet grunnet akutt sykdom,
skader eller av dyrevelferdsmessige hensyn. Begge kaninene var enten
hardt skadd eller så syke at veterinæren anbefalte avlivning. 15
katter/kattunger ble avlivet grunnet sykdom og 12 ble avlivet på
dyrevelferdsmessig grunnlag.

Mattilsynet gjorde oss i 2018 oppmerksomme på at de hadde
utarbeidet et tillegg som etter hvert vil legges til veileder om ”Forskrift
for omplassering og midlertidig hold av dyr.” Forskriften har hjemmel
i ”Lov om dyrevelferd, LOV-2009-06-19-97.

Grunnet varslingen om den kommende oppdateringen av veilederen
hadde vi i mai et informasjonsmøte med to representanter fra
Mattilsynet der styret og nøkkelpersoner var kalt inn. I og med at vi er
en lokalavdeling som ligger under Dyrebeskyttelsen Norge, både
ønsker vi, og er forpliktet til, å følge gjeldende lovverk. Den nye
veilederen utfordrer måten vi tidligere har håndtert redde katter, og
det var nyttig å få diskutert saken på et slikt møte.

Grunnet informasjonen vi i 2018 mottok av Mattilsynet har ført til at vi
har vært nødt til å ta en del flere tøffe beslutninger enn det vi har
vært nødt til tidligere år vedrørende hold av redde dyr. Dette har i noe
større grad enn tidligere år påvirket antallet dyr som er avlivet av
dyrevelferdsmessige årsaker. Alle avlivninger er tatt opp, og besluttet
av flertallet i styret, og gjort i samråd med veterinær. Begrunnelsen er
at disse kattene opplever så stor grad av psykisk stress i samvær
med mennesker at vi ikke har kunnet gå god for at vi har utøvd god
nok dyrevelferd. Vi får heller ikke håndtert disse kattene og dermed
avdekket sykdom, og ei heller fått gitt en tilfredsstillende nødvendig
medisinsk oppfølging av påviste sykdommer og plager. I disse
tilfellene har vi tatt den tunge avgjørelsen om at det har vært bedre
for disse kattene å slippe. Styret har, som følge av den nye
bestemmelsen, utarbeidet et kartleggingsskjema der vi får kartlagt
katten ved innkomst og fortløpende i en tre måneders periode. Det å
avlive et dyr er en avgjørelse vi ikke tar lett på, og hvert enkelt tilfelle
evalueres og diskuteres nøye før det tas en avgjørelse.

I løpet av året har vi omplassert 174 katter, 7 kaniner og en undulat. Vi
opplever at vi er godt besøkt under åpen dag på brakka og at vårt
arbeid er relativt godt kjent rundt om i fylket. Henvendelser fra publikum
angående ønske om adopsjon har kommet jevnt gjennom året. Vår
annonsering på Finn.no gir også en fin publiseringsmulighet for dyrene
våre ut til et bredere publikum.

Vi hjelper også mange dyr som ikke blir innbrakt til oss gjennom
annonsering på vår Facebookside. Dette er noe vi ikke fører statistikk
på, og vi vet derfor ikke hvor mange katter vi i tillegg hjelper til å få
gjenforent med eieren sin gjennom slik annonsering.

I 2018 tok vi for alvor i bruk Shelter Manager. Shelter Manager er et
program som er utviklet med tanke på bruk hos frivillige organisasjoner
som tar inn dyr. Programmet kan brukes til å holde oversikt over
inntatte dyr, bortadopterte dyr, veterinærhistorikk, fosterhjem og så
videre. Programmet er egnet for organisasjoner som har mange
forskjellige frivillige som har behov for å finne informasjon.
Dyrebeskyttelsen Norge har vedtatt at alle lokalavdelinger skal ta i bruk
programmet.

Henvendelser fra publikum
I løpet av et år mottar vi mange henvendelser fra publikum. Henvendelsene
kommer gjennom mange forskjellige kanaler, da vi både kan kontaktes via
kontakttelefon, e-post, og melding på Facebook. Til sammen mottok vi
2932, (mot 2689 i 2017) henvendelser i løpet av året, noe som tilsvarer i
overkant av 56 henvendelser i uken. Disse besvares så raskt og presist som vi
har kapasitet til. E-post og melding på Facebook besvares som regel i løpet
av samme virkedag, mens henvendelser per telefon besvares i
kontakttelefonens åpningstid som er totalt 17 timer per uke. Antallet
henvendelser vi får utenom disse kanalene i form av publikumsoppmøter og i
andre arenaer som stands og lignende er ikke medregnet.

Økonomi
Hovedinntektene til Dyrebeskyttelsen kommer fra medlemskontingent, gaver
og støtte fra private personer og gjennom arrangementer som martna,
loppemarked og andre type standvirksomhet. Veterinærutgifter er den største
utgiftsposten, og foreningen kastrerer, vaksinerer og ID-merker alle katter,
kattunger, kaniner og de fleste typer gnagere før de adopteres bort. Syke og
skadde dyr får nødvendig helsehjelp og påfølgende medisinering, samt at alle
dyr får kvalitetsfor fra anerkjente forleverandører. Takket være inntekten vi har i
form av Grasrotandelen, gaver og støtte fra publikum klarer vi oss greit
økonomisk. Se regnskap for 2018 for en fullstendig og detaljert oversikt.

I november 2017 opprettet foreningen Vipps i forkant av loppemarkedet det
året. Vipps har lenge vært etterlengtet både av frivillige og av publikum og ble
opprettet både med tanke på å forenkle betalinger på våre stands og for å
holde tritt med utviklingen. Vi ser at Vipps har innfridd forhåpningene våre for
2018, og har gitt en kjærkommen mulighet til å få inn både gavepenger og
forenkle betalinger på stands, loppemarkeder og ved adopsjoner.

Takk for all hjelp i 2018
Vi vil også rette en stor takk til alle de som har støttet vårt arbeid i løpet av året, enten i form av
adopsjoner, besøk på brakka, donasjoner, gaver i form av utstyr eller forbruksvarer. Det er veldig
hyggelig å se at så mange har omtanke for hjemløse dyr og det arbeidet vi gjør.

I tillegg vil vi takke alle medlemmer og frivillige som bruker av sin tid på å bistå Dyrebeskyttelsen.
Sammen er vi sterke, og uten alle hendene hadde vi ikke klart å gi så mange dyr en ny sjanse!
Samarbeidspartnere

Vi har hatt et godt samarbeid med mange i løpet av 2018. En stor takk rettes til Dyrevernsnemda for
Malvik, Trondheim og Klæbu, Bakgårdskatt, Pinnsvinhjelpen, FOD Trondheim, Dyrebeskyttelsen Norge
Nord-Trøndelag, Dyrebeskyttelsen Norge ved sekretæriatet, Potespor i Hjertet, Melhus Dyreklinikk,
Strinda Smådyrklinikk, AniCura Byåsen Dyrehospital.

En ydmyk og spesiell takk rettes til Francis Kjeldsberg og hans nærmeste som i en årrekke har gitt
Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag mulighet til å huse hjemløse dyr på brakka vår i Sluppenveien
10B.

Tusen takk for all hjelp og godt samarbeid i 2018!

Trondheim 27.01.19
Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag
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