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Medlemmar 
Vid årets slut hade föreningen 119 medlemmar, varav fyra hedersmedlemmar. 
 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 29 mars på Regiondjursjukhuset. Efter de stadgeenliga förhandlingarna höll  
djurskyddsinspektör Linnéa Stålhandske en mycket intressant information om djurskyddet i Helsingborgs 
kommun. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Dessutom har telefon- och mailkontakter tagits vid ärenden som 
krävt omedelbar handläggning.   
 
Djurskyddet Sveriges årskonferens 
Bernt Green representerade föreningen vid Djurskyddet Sveriges årskonferens som ägde rum i Ronneby.. 
 
Möten 
Höstmötet sponsrades av Hills hundfoder. Intresserade kattägare var inbjudna att lyssna till Torkel Falks 
föredrag om den åldrade kattens behov. 50 personer kom. 
 
Djurskyddsärenden 
Ordförande har besvarat en del remisser från Djurskyddet Sverige. Sekreteraren och djurskyddskonsulenten har 
har fått och besvarat många telefonsamtal och mail speciellt under katt- och hittahemkampanjen. 
 
 
 



 
Djurvård 
Föreningen har lämnat ekonomiskt bidrag till djurhemmet Tassebo. 
Bidrag ur familjen Landgrens fond har givits till medicin åt hund vid ett särskilt ömmande fall. För fortsatt 
medicinering har bidrag sökts och beviljats för sex månader ur Chicas minnesfond. 
 
Information 
Bernt har informerat om djurskydd på högstadiet vid Påarps skola. Marie-Louise, Odette och Jenny har 
informerat om REDE vid olika skolor. 
 
Tidningen Djurskyddet 
Föreningen har prenumererat på tidningen Djurskyddet till skolbiblioteken vid gymnasier och högstadium. 
 
Protestlistor 
Protestlistor mot plågsamma djurtransporter har skickats till Djurskyddet Sverige för vidarebefordran till 
jordbruksministern. 
 
Hemsidan 
Marie-Louise har med hjälp av Patrik på kansliet fått igång föreningens hemsida. 
www.djurskyddet.se/helsingborg 
 
Arkiv 
Föreningens arkiv finns i Stadsarkivet i gamlaTretornbyggnaden. 
 
Storkprojektet 
Föreningen stöder storkprojekt genom fadderskap för en hanstork som häckar fritt i Flyinge och en hona i 
Kristianstadtrakten. Storkprojektet har egen hemsida http://www.skof.se/stork 
 
Vinterutfodring av fåglar 
Liksom tidigare år har vinterutfodring av fåglar gjorts vid sju fågelbord.  
 
Djurbegravningsplatsen 
Djurskyddskonsulenten Hans Olsson har varit ansvarig för skötseln av djurbegravningsplatsen. Under året har      
nya gravplatser sålts och      urnsättningar i minneslunden gjorts.. 
 
 
Styrelsen vill slutligen framföra sitt tack till alla medlemmar och övriga som deltagit i eller på annat sätt stött 
föreningens verksamhet. 
 
Helsingborg i januari 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


