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Årsmötet 

Årsmötet hölls den 27/3 2019 i Björkstakattens lokal och ordförande för mötet var 
Hans-Christer Jonsson. 

Medlemmar 

Föreningen har 350 medlemmar. 

Medlemsavgiften har varit 300:- 



Styrelsens verksamhet 

Styrelsens uppgift är att gemensamt verka för att hjälpa djur i behov av 
omhändertagande samt omplacering. Vi samarbetar med privatpersoner samt 
myndigheter för att så effektivt som möjligt vara behjälpliga på olika sätt. Vi vill att 
alla människor skall ha ett etiskt och empatiskt förhållningssätt, vilket innebär att vi 
tar ansvar för alla djur och bemöter dem med respekt. 

Styrelsen sammanträder vanligen en gång i månaden och har däremellan daglig 
mail och telefonkontakt. 

Djurskyddet Västerbotten är en av de största lokala djurskyddsföreningarna i landet. 
Vi finns representerade i de flesta djursammanhang, exempelvis djurutställningar 
och på djuraffärer vid olika arrangemang. Detta främst för att informera om vår 
verksamhet och värva medlemmar. 

2019 var ett år då vi utökade vår verksamhet med flera nya duktiga medarbetare i 
kattgruppen. Detta har möjliggjort att vi kunnat förstärka och förbättra flera områden i 
vårt arbete med katterna. Vi har haft en god omsättning på djuren och många bra 
spekulanter som hört av sig. Vårt arbete med sociala medier har även utvecklats på 
ett positivt sätt. Under året började även planer på att utveckla kaninverksamheten 
med jourhem att ta form. Dock är djur med behov av hjälp fortfarande lika stort och 
2019 ett år där vårt arbete inte såg någon större minskning. 

 

I början av året plockades denna katt in 
från en kattkoloni. Många slitna och i 
dåligt skick.De flesta kunde vi rädda men 
tyvärr inte de stackare, vars skador var 
för stora. 

 

 

 

 

Kattgruppen 

Kattgruppen har under året utökats till 12 personer. Vilket innebar att vi kunde 
förstärka arbetet på kattsidan. Detta har underlättat en hel del för styrelsen när det 
gäller det stora arbetet med kattärenden. Kattgruppen har under året genomfört 8 
möten. 

 

 



 

Ärenden 

Vi får dagligen under hela året tre till tio ärenden på vår telefonjour, varav de flesta 
handlar om djur som behöver hjälp i någon form, vanligtvis omhändertagande eller 
omplacering. Ungefär lika många ärenden kommer dessutom in via facebook och 
mail. Under 2019 omhändertogs 190 katter, 24 hundar, 6 kaniner,, 4 marsvin samt 22 
tamfåglar. 

 Alla ärenden dokumenteras och följs upp vid behov. 

Omplaceringsverksamhet 

Årligen omhändertas hundratals djur, framför allt katter. De flesta av djuren som 
kommer till oss placeras först i vårt djurhem eller i något av våra ca fyrtiofem 
jourhem. Vi tar även hand om hundar, olika sorters smådjur och tamfåglar. Under 
2019 omplacerades 163 katter. 

Hemsidan, facebook och annonser i lokalpressen är de forum som främst används 
för att nå ut till allmänheten i syfte att finna nya hem. 

 

 

 

Vi fick in en ägarlös högdräktig hona som födde två 
söta ungar hos oss. 2019 omhändertog vi flera unga 
vildfödda katter som vi lyckades rehabilitera och ge 
nya hem och liv. 

 

                                                                                                                                                     

 

 

Jourhem 

Vi har i snitt ca fyrtiofem jourhem som hjälper oss med många av de djur vi 
omhändertar. Detta är dock en siffra som minskar kraftigt under skolloven, då de 
flesta jourhem är studenter som lämnar Umeå under loven. 

Vi har även en särskild facebook grupp för våra jourhem. 

Volontärer 

Vi har även en fackbookgrupp för alla som vill hjälpa oss praktiskt i vårt arbete. 



 

Djurhemmet 

Vårt djurhem ligger ca 2,5 mil söder om Umeå. 

Under året har vi haft två anställda som arbetat på djurhemmet, samt några 
volontärer som hjälper oss. På djurhemmet finns ett stort antal katter samt även 
hundar,kaniner och fjäderfän. Djurhemmet har även en karantän avdelning där 
många katter passerar innan de flyttar vidare. 

 

Allmänt om verksamheten 

Djurskyddet Västerbotten – som tidigare hette Västerbottens Läns 
Djurskyddsförening grundades första maj 1883. 

Vi är idag en av Djurskyddet Sveriges största lokalföreningar och en av de föreningar 
som tar hand om flest antal djur. 

Vi finansieras genom arv, gåvor, djurfaddrar, medlemmar och bidrag från Djurskyddet 
Sverige. För varje betalande medlem betalar vi in 100:- till Djurskyddet Sverige för 
tidningen Djurskyddet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Övrig verksamhet 

Föreningen har en hemsida   http://www.djurskyddetvasterbotten.se/                                     
samt mailadress  info@djurskyddetvasterbotten.se 

Vi har även en facebooksida samt en facebookgrupp för våra jourhem. 

Föreningen har haft två representanter i Umeå djurförsöksetiska nämnd. 

Föreningen finns representerad vid de flesta aktiviteter som berör djur i Umeå. 

Djurskyddet Västerbotten är medlem i Djurhemsförbundet. 

http://www.djurskyddetvasterbotten.se/
mailto:info@djurskyddetvasterbotten.se


 

Till sist 

Vill vi rikta ett stort TACK till alla som stöttar vår verksamhet och värnar om djuren !!! 

Djuren har inget skyddsnät i dagens samhälle utan måste förlita sig på ideella 
krafter. Tillsammans gör vi det möjligt….. 
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