ÅRSMELDING 2020

Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn

Styret har i 2020 bestått av:

I 2020 ble det gjort følgende endringer i styret:
Torunn Vingsand trådte ned fra styreleder til
styremedlem, og Anita Fossdal overtok som
styreleder.
Kristin Tuv Steinarsdatter rykket opp fra vara til
permanent styremedlem, og Amanda Woldseth
Markovic kom inn som nytt styremedlem.
Emma Holmen, Marius Soler Wangberg (til juni
2020) og Silje Denstadli kom inn som
varamedlemmer i styret.

Styreleder
Anita Fossdal

Nestleder og kasserer
Linda W. Krokstad

Styremedlem
Torunn Vingsand

Styremedlem
Kristin Tuv Steinardatter

Styremedlem
Evelyn Rødli

Styremedlem
Amanda Woldseth Markovic

Styremedlem
Andrea Elise Markussen

1. Varamedlem
Emma Holmen

2. Varamedlem
Marius Soler Wangberg
(til juni 2020)

3. Varamedlem
Silje Denstadli
(2. varamedlem fra juni 2020)

Historikk

Fra 2009 ble det gjort en organisatorisk endring internt i Stiftelsen
Dyrebeskyttelsen Trondheim. Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn
ble opprettet i 1884, og er dermed en av Trondheims eldste stiftelser. I 2009
ønsket man å tilknytte seg Dyrebeskyttelsen Norge slik at vi ble en del av Norges
største og eneste landsdekkende dyrevernsorganisasjon. Det er derimot ikke
tillatt for en stiftelse å være tilsluttet en overordnet organisasjon som
Dyrebeskyttelsen Norge, og man besluttet derfor å opprette en ny organisasjon,
foreningen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn, senere Dyrebeskyttelsen
Norge, Sør-Trøndelag. Stiftelsen og foreningen er knyttet sammen gjennom de
reviderte vedtektene for stiftelsen. All daglig drift og inntak av dyr ble flyttet over
til foreningen, mens stiftelsen har fungert som en økonomisk støttespiller.

Økonomi

Inntektene til Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og omegn kommer i sin
helhet fra arv og donasjoner gitt av private og bedrifter. Sommeren 2020 ble
Stiftelsen tilgodesett som arving etter to dyrekjære personer. Begge arvene
innbefattet fast eiendom i to av Norges største byer og salg av disse ga oss en
nettofortjeneste på nesten 6,5 mill. kroner. Dette er med på å gi oss et betydelig
større spillerom for investering av nytt hjelpesenter. Se mer om dette under
“Aktiviteter”.

Aktiviteter

Arbeidet med nytt hjelpesenter har på grunn av koronapandemien gått senere enn vi
hadde håpet på. Arbeidsgruppen for nytt hjelpesenter har i hovedsak arbeidet med å
avklare hvilke muligheter vi har for en eventuell videre tilstedeværelse Sluppen. Vi
har hatt et møte med Kjeldsberg Eiendom AS (grunneier), som kunne opplyse om at
det er bygge- og deleforbud på stedet vi nå står. Dette er på grunn av krevende
grunnforhold, med blant annet betydelige kvikkleireforekomster i området. Vi har
derfor mulighet til å la brakka stå slik den er nå, men det er i overskuelig fremtid ikke
mulighet for å bygge på eller gjøre andre større endringer på den eksisterende
bygningsmassen.
Vi må derfor se på andre lokasjoner for å få realisert drømmen om et større og bedre
tilrettelagt hjelpesenter. Vi har i første omgang kontaktet Trondheim kommune for å
undersøke muligheter for å kjøpe eller feste en tomt fra dem. Gitt Stiftelsens gode
økonomiske situasjon ønsker vi primært å kunne kjøpe en tomt og å bygge et nytt
hjelpesenter som er tilpasset DNST sine behov, men vi er også åpne for å se på
andre alternativer. Dette vil være et hovedfokus for arbeidet i Stiftelsen i 2021.

Takk for all hjelp i 2020
Samarbeidspartnere
Vi har hatt et godt samarbeid med flere i løpet av 2020. En stor takk rettes til
Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag og til sekretariatet i Dyrebeskyttelsen
Norge.
En ydmyk og spesiell takk rettes til Kjeldsberg Eiendom AS som i en årrekke har
gitt oss mulighet til å huse hjemløse dyr på brakka vår i Sluppenveien 10B.
Tusen takk for all hjelp og godt samarbeid i 2020!

Trondheim 10.03.21

Styret i Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og
Omegn

