
 

 

Handlingsplan 2020 
 

I 2020 vil DNST ha særlig fokus på tre tema: 

- Rekruttere, utvikle og beholde frivillige 
- Øke inntektsgrunnlaget til organisasjonen 
- Behovsbeskrivelse for nytt hjelpesenter 

 

Rekruttere, utvikle og beholde frivillige 
Våre frivillige er den viktigste ressursen vi har, og vi er avhengige av den fantastiske innsatsen som 
alle frivillige legger ned på sin fritid. Det vil alltid være et visst frafall av frivillige, og vi vil derfor i 2020 
fortsatt ha fokus på rekruttering av nye frivillige. Samtidig er det viktig å beholde de frivillige som 
allerede er i organisasjonen. Styret er opptatt av at alle frivillige skal oppleve at den innsatsen de gjør 
blir satt pris på, og at innsatsen gir dem mulighet til å lære og utvikle seg. Dette kan være både økt 
kunnskap om og praktisk erfaring innen dyrevelverd, eller gjennom ansvarsroller i organisasjonen. 

Dyrebeskyttelsen Norge vedtok på Landsmøtet i 2019 etiske retningslinjer som er førende for hele 
organisasjonen. Formålet med disse retningslinjene er å skapet trygge rammer for den frivillige 
innsatsen i DN, bygge opp under et godt og trygt frivilligmiljø i organisasjonen, og bygge videre på 
DNs gode arbeid og omdømme. I 2019 vil vi arbeide for å sikre at alle våre frivillige er godt kjent med 
disse retningslinjene, og at de er kjent med at de kan varsle styrets leder dersom de opplever at 
etiske retningslinjer brytes. 

 

Øke inntektsgrunnlaget til organisasjonen 
Vi mottar ingen statlig støtte, og er derfor avhengig av jevne inntekter fra andre kilder. I 2020 vil vi ha 
fokus på å øke inntektene til DNST gjennom 

- Rekruttering av flere medlemmer 
- Rekruttering av flere givere av Grasrotandelen 
- Stands og loppemarked 

Rekruttering av medlemmer og givere av Grasrotandelen vil være i fokus både gjennom sosiale 
media (primært Facebook og Instagram), men også gjennom informasjon på www.dnst.no og ved 
utdeling av brosjyrer. 

 

  



Behovsbeskrivelse nytt hjelpesenter 
Styret i Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn vil i 2020 intensivere arbeidet med å 
etablere nytt hjelpesenter til erstatning for Brakka. Arbeidet vil foregå over hele året, og vi vil starte 
med et grundig behovsopptak der hele DNST-organisasjonen vil få anledning til å gi sine innspill. Hva 
er det behov for, hva er ønskelig oss, og hva hadde vært kjekt å ha?  

 

Aktiviteter og arrangement 
Vi har planlagt følgende fysiske aktiviteter/arrangement i 2020 

Dato Aktivitet 
4.-5. april Stand på Trønderkatten katteutstilling 
23.-25. juni Martnan 
28.-29. august Trondheim Vegan Fair 
September DNST Loppemarked 
Desember Julemarked Vegan fair 

 

Vi vil også benytte sosiale medier til å dele kampanjer fra DN sentralt, eksempelvis 
kastreringskampanje i forbindelse med Black Friday. 

 

Styrets årshjul 
Måned Aktivitet 
Januar - Forberede årsmøtet (regnskap/budsjett, årsberetning, mm) 
Februar - Forberede årsmøtet (regnskap/budsjett, årsberetning, mm) 

 
Mars - Årsmøte 

- Innsending av statistikk om hjemløse dyr til DN sentralt 
- Innsending av samordnet registermelding etter Årsmøtet 

April - Felles frivilligmøte 
Mai - Dugnad på brakka 

- Landsmøte DN 9.-10. mai 
Juni  
Juli  
August  
September  
Oktober - Møte i frivilliggruppene 
November - Høstrengjøring på Brakka 
Desember - Begynne forberedelse årsmøtet 2021 

 


