Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Falk, Torkel
Truedsson, IngBritt
Gustavsson, Monica
Bergquist, Kerstin
Dahl, Inger
Danielsson, Chris
Mauritzon, Fanny

Revisor
Revisorsuppleant

Julin, Rickard
Falk, Magnus

Valberedning

Malmros, Maria
Axelsson, Gunilla
Olsson, Hans Christer

Sammankallande

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 14 maj 2017, på Din Veterinär, i Helsingborg.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
Öppet hus
Lördagen den 25 november höll Djurskyddet, i samarbete med Din Veterinär, öppet hus.
Det var många som besökte oss.
Föreningsmöte
Onsdagen den 7 mars hölls ett föreningsmöte på Scandic Hotell, Berga. Föreläsare var
hundpsykolog Charlotte Swanstein och Veterinär Torkel Falk som talade om hundar, deras
beteende och olika aspekter av hundägande. 12 personer närvarade och renderade en
intressant diskussion med auditoriet. Mötet genererade 2 nya medlemmar.
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Ungdomssektion
Under våren har glädjande nog en ny ungdomssektion bildats av Djurskyddet i
Helsingborg. Torkel Falk, Chris Danielsson och Monika Gustavsson närvarade vid deras
första möte den 12 mars för att presentera oss, och ordförande har även haft uppföljande
mailkontakt med ungdomssektionen. Vi upplät även lokaler för att hålla detta möte. Vi
hoppas på ett givande samarbete framöver.
Djurskyddsärenden
Vi får telefonsamtal från medlemmar, men även andra icke medlemmar. Många av
samtalen gäller katter.
Hemlösas hundar
Fanny Mauritzon har under verksamhetsåret hjälpt hemlösa med deras hundar. Hon finns i
södra Helsingborg, en gång i månaden. Mycket uppskattat initiativ, av de hemlösa och
deras vänner. Föreningen har även bidragit med pengar för akut sjukvård åt hemlösas
hundar, bland annat till operation av en hund med livmoderinflammation.
Vinterutfodring av fåglar
Liksom tidigare år har vinterutfodring skett.
Vi stöder dessutom KFV – Katastrofhjälp, Fåglar och Vilt. Helsingborg – Höganäs.
Katter utan Djurägare
Föreningen har bidragit med medel för vård (kastration) och avlivning leg artis av svårt
skadade katter utan ägare.
Medlemmar
Utskick angående årsmötet har skickats till 47 medlemmar (aktiva) enligt listan från
Djurskyddet Stockholm.
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