Årsmelding for Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn 2019
Kort om foreningen:
Vi er tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge og følger deres vedtekter og plattform og drives etter
demokratiske prinsipper. Foreningen drives på frivillig basis der ingen mottar lønn eller annen form
for godtgjørelse.
Vårt mål er å bedre dyrs levevilkår gjennom informasjonsarbeid og praktisk arbeid. Mesteparten av
vår tid og ressurser blir i praksis brukt på hjemløse katter som rehabiliteres og siden omplasseres til
nye hjem.
Vi har ikke noe hjelpesenter for hjemløse dyr, så er derfor avhengige av fosterhjem.
Styrets oppbygging:
Nina Jørstad, leder
Wenche Dragon Lund, kasserer
Liv Monica Flaten, styremedlem
Marlene Høyesveen, styremedlem
Marie Ludvigsen, styremedlem
Gunn Tone Solanki, vara
Anne Sveen Milling, vara
Marita Ø. Braaten, vara
Praktisk dyrevern i tekst og tall:
01.01.2019 hadde vi 8 katter i fosterhjem, vi omplasserte 78 katter i løpet av 2019, og 01.01.2020 så
var det 29 katter i fosterhjem. 5 katter kom hjem til rettmessig eier og 24 katter ble avlivet pga
dyrevelferdsmessige årsaker.
Juridisk arbeid, anmeldelser til Mattilsyn og/eller Politi:
Vi har i 2019 meldt inn 7 saker til Mattilsynet om uansvarlig dyrehold.
Aktivitetsnivå i foreningen:
Vi har hatt 8 styremøter, 1 årsmøte, deltatt på tillitsmannsmøte/landsmøte og har hatt møte med
Mattilsynet. Ellers har vi arrangert 1 lotteri på Strandtorget, 1 på Fåvandagene, 1 på
Lillehammerdagene, 1 på Gata er din og deltatt på julemarked i Lillehammer sentrum
Mediadekning:
Vi har i 2019 hatt litt mer mediadekning enn årene før. Tildels pga kattekolonien på Sør-Fron og den
chippede katten som ikke var registrert. Har også fått inn avisinnlegg ang Dyrenes dag i flere
lokalaviser.
Annet:
I 2019 har vi 416 loggførte saker ( henvendelser via tlf, fb og mail)
Vi har i løpet av 2019 fått laget ny webside da den gamle var utdatert. db-lillehammer.no

Vi i styret ønsker å rette en stor takk til de frivillige som stiller opp gang på gang når vi arrangerer
lotter/stand. Og som baker, strikker, hekler og bidrar på annen måte slik at vi til stadighet har ting å
selge/lodde ut.
Vi vil også takke våre flotte fosterhjem, uten dem hadde vi ikke kunne ta inn hjemløse dyr. Tusen
takk til alle som støtter oss gjennom medlemskap, grasrotandel, gaver, vipps, enten det er penger,
nødvendig utstyr, mat, sand osv. Og sist, men ikke minst tusen takk til alle som velger å adoptere
dyr fra oss og gir dem et godt og verdig liv.
Tusen takk for at dere gjør det mulig.
Mvh Styret 30.01.2020

