
Bli Bursponsor!
Bidra till vårt arbete med att hjälpa hemlösa katter

Vi är, som ideell förening med stora omkostnader, helt beroende av generösa bidrag från privatpersoner och företag. 
Nu kan ert företag hjälpa oss genom att sponsra ett rum eller en av våra burar på Djurskyddets katthem.

Pengarna går oavkortat till våra hemlösa katter och läggs framför allt på veterinärvård, mediciner, hyra, mat och sand. 
Det finns totalt sju stora burar och två större rum som ni kan sponsra.

Om ert företag är intresserade av att sponsra oss skicka ett mail till annica.moreskogh@telia.com.
Berätta vem du är och om du vill ha en egen text på skylten som vi sätter upp på respektive bur/rum. 
Allmän text blir annars: Sponsras av xxxxx tillsammans med ditt företags logotype.

Pengarna sätter ni in på vårt pg 462706-3 eller bg 449-7459. Märk inbetalningen med ”Bursponsor”.

Välj vilket sponsorpaket som passar ert företag

Kontakta oss
Kontakta oss
Telefon: 070-639 37 55
E-post: annica.moreskogh@telia.com
Adress: Odensängsvägen 4, 831 45 Östersund
Org.nr 802470-2840

Läs mer om oss
Hemsida: www.djurskyddet.se/jamtland 
Facebook: Djurskyddet Jämtland Katthem och Pensionat
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Katthem & Pensionat

Fråga experten 
Måste min hund träffa andra 
hundar? SIDAN 37

Fredrik Kron 
skriver om det ideella ledar- 
skapets utmaningar. SIDAN 39

TIDNINGEN

MEDLEMSTIDNING FÖR DJURSKYDDET SVERIGE • NUMMER 1/2015 • ÅRGÅNG 125DJURSKYDDET

Djurkrysset 
Tävla och vinn prylar från  
Vivara! SIDAN 34

7
TIPS PÅ HUR DU 
HÅLLER HUNDEN 

BORTA FRÅN  
VIKTFÄLLAN

VARFÖR GÖR 
KATTEN SÅ?
Med mer kunskap om kattens behov kan vi ge missarna 

en bättre tillvaro. Nytt kattcenter samlar forskning. sid 10

bucht ger få besked
Nya ministern ger inga löften  
om djurskyddslagen sid 18

+
Djurs intelligens
Människor och djur är mer 
lika än vi förut trott sid 22

har valt att stödja Djurskyddet Jämtlands läns arbete genom att bli Bursponsor. Ert stöd bidrar till att vi kan hjälpa fler hemlösa katter att hitta nya kärleksfulla hem.
Vårt arbete är helt beroende av stöd från privatpersoner och företag – därför är vi extra tacksamma för att ni valt att bli vår Bursponsor.

Tack för en fin insats! 

Bursponsor
Ett år från och med:

Katthem & Pensionat

*Katthemmet har många besökare varje vecka och vi deltar i flera utåtriktade 
arrangemang, t ex Storsjökattens utställning med flera hundra besökare.  
Vår facebooksida har över 1.300 följare och vårt eget arrangemang varje  
höst, Djurens dag, brukar samla ca 500 besökare.

Guldsponsor - 7.000 kr/år
Ert företag får:
• En skylt med företagets namn som sätts upp på 

buren/rummet.
• En inramad litografi av Paul Sahlin med hästmotiv.
• Synas med företagets namn på vår hemsida och 

facebook samt vid alla tillfällen då vi är ute och  
informerar om vårt katthem.*

• Tidningen Djurskyddet fyra gånger om året. 
• Ett fint diplom som visar att ni stödjer vårt arbete.

Silversponsor - 5.000 kr/år
Ert företag får:
• En skylt med företagets namn som sätts upp på 

buren/rummet.
• Synas med företagets namn på vår hemsida och 

facebook samt vid alla tillfällen då vi är ute och  
informerar om vårt katthem.*

• Tidningen Djurskyddet fyra gånger om året. 
• Ett fint diplom som visar att ni stödjer vårt arbete.

Bronssponsor - 2.500 kr/år
Ert företag får:
• En skylt med företagets namn som sätts upp på 

buren/rummet.
• Synas med företagets namn på vår hemsida och 

facebook samt vid alla tillfällen då vi är ute och  
informerar om vårt katthem.*

• Tidningen Djurskyddet fyra gånger om året. 

Tack till alla er som vill 
hjälpa oss att hjälpa fler 

hemlösa katter till ett 
bättre liv. Ert stöd betyder 

oerhört mycket för  
katterna och oss!

FÖRETAG

Var god vänd >>



Bli Burfadder!
Bidra till vårt arbete med att hjälpa hemlösa katter

Vi är, som ideell förening med stora omkostnader, helt beroende av generösa bidrag från privatpersoner och företag. 
Nu kan du hjälpa oss genom att sponsra ett rum eller en av våra burar på Djurskyddets katthem.

Pengarna går oavkortat till våra hemlösa katter och läggs framför allt på veterinärvård, mediciner, hyra, mat och sand. 
Det finns totalt sju stora burar och två större rum som du kan sponsra.

Om du är intresserade av att sponsra oss skicka ett mail till annica.moreskogh@telia.com.
Berätta vem du är och om du vill ha en egen text på skylten som vi sätter upp på respektive bur/rum. 
Allmän text blir annars: Sponsras av xxxxx 

Pengarna sätter du in på vårt pg 462706-3 eller bg 449-7459. Märk inbetalningen med ”Burfadder”.

Välj vilket sponsorpaket som passar dig

Kontakta oss
Kontakta oss
Telefon: 070-639 37 55
E-post: annica.moreskogh@telia.com
Adress: Odensängsvägen 4, 831 45 Östersund
Org.nr 802470-2840

Läs mer om oss
Hemsida: www.djurskyddet.se/jamtland 
Facebook: Djurskyddet Jämtland Katthem och Pensionat
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Katthem & Pensionat

Guldfadder - 3.000 kr/år
Du får:
• En skylt med ditt namn som sätts upp på buren/

rummet.
• En inramad litografi av Paul Sahlin med hästmotiv.
• Synas med ditt namn på vår hemsida och facebook 

samt vid alla tillfällen då vi är ute och informerar om 
vårt katthem.*

• Tidningen Djurskyddet fyra gånger om året. 
• Ett fint diplom som visar att du stödjer vårt arbete.

Silverfadder - 1.500 kr/år
Du får:
• En skylt med ditt namn som sätts upp på buren/

rummet.
• Synas med ditt namn på vår hemsida och facebook 

samt vid alla tillfällen då vi är ute och informerar om 
vårt katthem.*

• Tidningen Djurskyddet fyra gånger om året. 
• Ett fint diplom som visar att du stödjer vårt arbete.

Bronsfadder - 800 kr/år
Du får:
• En skylt med ditt namn som sätts upp på buren/

rummet.
• Synas med ditt namn på vår hemsida och facebook 

samt vid alla tillfällen då vi är ute och informerar om 
vårt katthem.*

• Tidningen Djurskyddet fyra gånger om året. 

*Katthemmet har många besökare varje vecka och vi deltar i flera utåtriktade 
arrangemang, t ex Storsjökattens utställning med flera hundra besökare.  
Vår facebooksida har över 1.300 följare och vårt eget arrangemang varje  
höst, Djurens dag, brukar samla ca 500 besökare.

Fråga experten 
Måste min hund träffa andra 
hundar? SIDAN 37

Fredrik Kron 
skriver om det ideella ledar- 
skapets utmaningar. SIDAN 39

TIDNINGEN

MEDLEMSTIDNING FÖR DJURSKYDDET SVERIGE • NUMMER 1/2015 • ÅRGÅNG 125DJURSKYDDET

Djurkrysset 
Tävla och vinn prylar från  
Vivara! SIDAN 34

7
TIPS PÅ HUR DU 
HÅLLER HUNDEN 

BORTA FRÅN  
VIKTFÄLLAN

VARFÖR GÖR 
KATTEN SÅ?
Med mer kunskap om kattens behov kan vi ge missarna 

en bättre tillvaro. Nytt kattcenter samlar forskning. sid 10

bucht ger få besked
Nya ministern ger inga löften  
om djurskyddslagen sid 18

+
Djurs intelligens
Människor och djur är mer 
lika än vi förut trott sid 22

har valt att stödja Djurskyddet Jämtlands läns arbete genom att bli Burfadder.Ditt stöd bidrar till att vi kan hjälpa fler hemlösa katter att hitta nya kärleksfulla hem.
Vårt arbete är helt beroende av stöd från privatpersoner och företag – därför är vi extra tacksamma för att du valt att bli vår Burfadder.

Tack för en fin insats! 

Burfadder
Ett år från och med:

Katthem & Pensionat

Tack till alla er som vill 
hjälpa oss att hjälpa fler 

hemlösa katter till ett 
bättre liv. Ert stöd betyder 

oerhört mycket för  
katterna och oss!

PRIVATPERSON

Var god vänd >>


