
 
MEDLEMSBREV 

HEJ, 

alla medlemmar i Djurskyddet, ni som har E-post och kan läsa direkt. Vi hoppas att brevet 
också kommer att nå ut till ännu fler. 

En ny styrelse valdes den 12/3 på årsmötet. De flesta nya och gröna men någon kvar från 
den gamla styrelsen. Väldigt många frågor, både stora och små, dyker nu upp och det blir en 
stor utmaning för oss att axla detta ansvar och förtroende. 
Vår första tanke är att vi måste jobba gemensamt med alla aktiva ideella medlemmar. Det är 
många frågor i föreningen som kräver att vi tar oss en funderare, och vi tror att vi kan hitta 
bra lösningar tillsammans. 

Djurens väl är förstås det allra viktigaste, och det glömmer vi i n t e !  

Men det dyker förstås ständigt upp också praktiska problem. Ett första exempel är – hur går 
vi vidare med storlotterierna på Coop? Problemen är två. Det första är att folk har dåligt med 
kontanter (swish kan ordnas, men det räcker nog inte). Det andra är att det i nuläget inte 
finns en enda intresserad medlem som vill ta på sig uppgiften efter Lynda. Många säljer 
gärna lotter, men vem ordnar vinsterna? 

En annan fråga som vi gärna vill diskutera med er alla är – hur skall vi fira nästa år när 
Djurskyddet Kristinehamn fyller 50 år? Skall vi i år ha en invigningsceremoni på nya 
Djurhemmet, eller skall vi slå ihop den med 50 årsjubileet 2018 kanske? Avslöjas kan att en 
jubileumsbok är påtänkt. 

Oerhört viktigt är att vi får liv i olika arbetsgrupper, både de gamla (som t.ex. 
aktivitetsgruppen, yttre miljö/trädgårdsgruppen och som sagt lotterigruppen) men också nya 
konstellationer. Stort behov finns av en grupp för Djurvilan, och kanske en grupp för 
Hammare och Spik. Hjälp oss, kom med förslag och framför allt hitta den grupp just du skulle 
tycka om att driva eller delta i. Varje grupp skall delegeras eget ansvar, men ha en 
kontaktperson ur styrelsen.  
Dessbättre har vi, som alla vet, en grupp som fungerar helt fantastiskt. Självgående! Drar in 
stora pengar! Javisst är det loppisgruppen! Plikttrogna medlemmar som lägger ner så mycket 
tid och arbete. Beundransvärt. Allt för djuren! 

Varken valberedningen eller årsmötet lyckades hitta en enda person villig att väljas in i årets 
valberedning. Lynda Modén avgick efter 10 år. Andra har kommit och gått. Nu är det 
styrelsens uppgift att hitta aspiranter. Snälla – hjälp oss. 

På Djurhemmet fungerar det mesta riktigt bra, men Kristina har för mycket att göra. Styrelsen 
måste hitta en lösning. Nyanställa? Engagera volontärer. Högsta prioritering. 

Vi längtar väl alla nu efter vår och värme, och styrelsen skulle gärna se att vi snart kan träffas 
och grilla korv utanför Djurhemmet. Nåja, snart och snart, men innan dess hoppas vi kunna 
meddela tid och plats för en medlemskväll. Det känns jätteviktigt att vi tillsammans får dryfta 
både stort och smått. 

Vi hörs snart igen, 

hälsar nya styrelsen	


