ÅRSMELDING
DYREBESKYTTELSEN NORGE FINNMARK
Pb 2272, 9508 Alta

Tlf. 984 47 592

Hovedmail: postdbfinnmark@gmail.com

Hund: dnfinnmark.hund@gmail.com

Konto: 4901 13 79922

Vipps 123899

www.dyrebeskyttelsennorgefinnmark.net

Org. nr: 987004193

FORMÅL
Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark (DNF) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN).
DNF ble stiftet i 2004 og arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. Vår viktigste oppgaver
er å drive praktisk dyrevern, dvs. å hjelpe hjemløse og forlatte dyr. Vi arbeider også med å
forebygge og bekjempe vanskjøtsel og fremme respekt for dyr og dyrs rettigheter, spre kunnskap
om dyr og dyrehold og fremme forståelse for dyrenes naturlige behov.

STYRET
Ved årsmøte 25.2.2017 ble følgende styre valgt:
Styreleder:

Eli Kathrine Antila

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Torunn Andersen (nestleder)
Beate Thomassen (kasserer)
Heidi Merete Johansen (sekretær)
Elise Melsvik
Harrieth Inger Kristiansen Sara
Katrine Larsen

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Bjørn Andre Midjord
Mari Letmolie
Marion Olsen

MEDLEMMER OG FRIVILLIGE
Pr. 23.2.2018 hadde vi 102 betalende medlemmer, det er en nedgang på 10 medlemmer.
Pr. 31.12.2017 hadde vi rundt 50 registrerte frivillige rundt om i fylket. En del av disse har vært
helt eller delvis inaktive i året som gikk. Oppstarten av det nye hjelpesenteret i Alta førte til en
vekst i antall frivillige høsten 2017.

INNTAK OG OMPLASSERING
Katt
Vi tok inn 78 katter i 2017 – 36 voksne og 42 kattunger. Disse fordelte seg slik på de ulike
kommuner:
Alta - 23
Båtsfjord - 23
Vadsø – 14
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Hammerfest – 4
Måsøy – 4
Porsanger – 4
Sør-Varanger – 4
Kvalsund – 1
Kvænangen – 1
Fra kommunene Berlevåg, Gamvik, Karasjok, Kautokeino, Loppa, Nordkapp, Tana og Vardø ble
det ikke tatt inn katter i 2017.
I løpet av 2017 ompasserte vi 67 katter, fordelt på 47 kattunger og 20 voksne. 7 katter ble avlivet pga
helsetilstand og 2 døde selv som følge av sykdom. 1 katt ble gjenforent med eier.
Totalt hadde vi 38 katter i DNFs eie pr 31.12.2017 – 30 i fosterhjem og 8 på hjelpesenteret.

Hund
Vi tok inn 20 hunder i 2017, inkludert to valpekull med til sammen 12 valper. 3 av de voksne
hundene som ble tatt inn i fjor, ble avlivet av ulike helsemessige årsaker.
Pr. 31.12.17 hadde vi 6 hunder i DNFs eie. Det var et valpekull som ikke var blitt gamle nok til
omplassering.

Andre dyr
Vi tok ikke inn noen andre dyr i 2017.

HJELPESENTER OG FOSTERHJEM
En viktig og gledelig hendelse i 2017 var at Alta kommune i august vedtok å leie ut bolighuset på
Flaten gård på Aronnes til nytt hjelpesenter. 1.9.2017 overtok vi nøklene til huset som består av
stue, kjøkken, tre soverom, vaskerom, bad, og kjeller.
Klargjøringen av huset har krevd mange ressurser, både i form av dugnadsarbeid og penger, men
har vært helt nødvendig for å få et hjelpesenter egnet til formålet. Vi har blant annet laget
karentenerom hvor inntil 4 katter kan bo samtidig i separate avdelinger, lagt golvbelegg og malt
vegger for enklere renhold, og fått lagt inn varme og lys. Arbeidet med elektriske installasjoner er
sponset av Alta Elektro as. Vi har også installert brann- og innbruddsalarm som følge av den
tragiske hendelsen i Tromsø i slutten av september hvor Dyrebeskyttelsen Tromsøs hjelpesenter
ble påtent og 13 katter brant inne.
De første kattene flyttet inn på hjelpesenteret i midten av september. Det var kattemor Nala med
6 unger som var fanget inn i Båtsfjord. Siden vi åpnet har rundt 30 katter vært innom
hjelpesenteret på kortere eller lengre opphold.
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Pr. 31.12.2017 bodde det 8 katter på kattehuset, mens 30 var i fosterhjem. Hjelpesenteret gjør at
vi ikke er avhengig av først å skaffe krisehjem når vi får melding om en katt som har behov for
hjelp, og vi står bedre rustet i perioder hvor det er stor pågang. Men hjelpesenteret vil aldri kunne
huse alle katter vi til en hver tid har inne, slik at fosterhjem fortsatt vil være avgjørende for
driften, i tillegg til at de fleste katter har det bedre om de får bo som et familiemedlem i et
fosterhjem. Alle hunder bor i fosterhjem.

AKTIVITETER
Arbeidsoppgavene for frivillige i DNF er mange og varierte. I Alta er mange av de frivillige
engasjert i driften av hjelpesenteret, hvor vi har en vaktordning med to daglige vakter som tar seg
av stell av kattene, renhold, kos og sosialisering.
Andre oppgaver er knyttet til innfangst og inntak av dyr, med helsesjekk, finne egnet krise/fosterhjem, annonsering etter eier, og innregistrering i våre datasystemer. Oppfølging av
fosterhjem med nødvendig utstyr, sand og mat, veiledning og hjelp til veterinærbesøk er andre
oppgaver.
Videre jobbes det med annonsering etter nye hjem på finn.no, hjemmeside og Facebook, samt
hele prosessen fram til et dyr har fått ny eier og kontrakt er underskrevet. De fleste kattunger må
dessuten følges opp etter at de er flyttet i nye hjem slik at de blir kastrert, id-merket og vaksinert
(på vår regning) når de blir gamle nok.
Årlig får vi mange henvendelser via Facebook, e-post og telefon. Disse gjelder i hovedsak råd og
veiledning i forhold til problemer med egne kjæledyr, spørsmål om hjelp til å omplassere dyr, ønske
om å adoptere eller være fosterhjem, samt at folk melder fra om hjemløse, forvillede og skadde dyr.
Leder for hundregruppa har veiledet private i utfordringer med separasjonsangst og lydighetstrening.
Å holde oversikten over dyr, fosterhjem og adopsjoner er viktig, og i 2017 tok vi i bruk Shelter
Manager til dette. Det er en database som alle avdelinger i Dyrebeskyttelsen Norge skal gå over
til å bruke. Her legges alle viktige data vedrørende dyrene inn, og det er mulighet for å få ut
rapporter til ulikt bruk.
Vi legger også inn dyr i dyreid.no når veterinær bruker våre egne chip, og vi omregistrerer også
dyr som får ny eier der.
Vi har egne Facebookgrupper for fosterhjemmene og for de som har adoptert dyr, vi har også
arbeidsgrupper på Facebook for styret, generelt arbeid, hund og hjelpesenteret.
Vi lager egen kalender hvert år som vi selger, i 2017 ble den trykket opp i 300 eksemplarer. Vi
selger også mye votter og sokker som en av de frivillige strikker, samt noen andre produkter. Vi
har innsamlingsbøsser stående på butikker og lignende og vi samler inn tomgods. Vi har ikke hatt
kapasitet til å arrangere loppemarked eller stå på stand i 2017.
En av de frivillige er kasserer, og betaler regninger og fører regnskap.
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Et satsningsområde har i 2017 vært å fortsette innfangst i kattekoloniene i Båtsfjord. Dette startet
vi opp med i 2015 og siden den gang har vi fanget inn 61 katter, både kattunger og voksne. Noen
har vært i helsemessig svært dårlig forfatning, og i 2017 fikk vi også påvist første tilfelle av FIV i
Båtsfjord.

Som ledd i dette arbeidet tok vi i 2017 initiativ til å få kastrert privateide katter. Etter søknad til
Båtsfjord kommune fikk vi innvilget 30 000 kr til dette arbeidet. Vi fikk avtale med en veterinær
som reiste til Båtsfjord en helg og kastrerte hannkatter, mens hunnkatter ble kastrert ved
veterinærklinikk i Tana. Til sammen benyttet 14 katteeiere seg av dette tilbudet.

REGNSKAP 2017

Inntekter

Bøsse
Fjernadopsjon
Gaver
Grasrotandelen
Loppemarked
Lotteri
Medlemskontingent
MVA
Omplassering
Overtakelse dyr
Varer salg
Støtte DN
Renter
Diverse inntekter
Tomgods
Sum inntekter

Vedtatt
budsjett 2017

Regnskap 2017

5000
4000
20000
110000
20000
20000
40000
30000
100000
10000
72000
0
0
0
0
431000

6291
0
145043
196224
0
800
32788
0
79300
0
38100
40700
106
6009
6882
552243

0
28 000
300
10 000
10 000
1500
50 000
4000
15 000
3500
2000
10 000
12 000
10 000
0
3000

0
21 206
0
1242
0
0
63 846
1967
12 949
12 115
0
13 750
41 383
10 172
11 580
41 649

Utgifter
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Annonser
Apotek
Blomster/gave
Husleie/strøm/forsikring
Kastreringskampanje
Loppemarked
Matkjøp
Post Bank ut
Reiseregning
Rekvisita
Rengjøring
Revisjon
Sand kjøp
Telefon
Utgifter, diverse
Utgifter, kattehuset

Varekjøp
Vedlikehold
Veterinær
Årsavgifter
Sum utgifter

35 000
2000
230 000
4700
431 000

7035
0
326 461
1955
567 310

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2018
1. Tiltak for å få opp inntektene:
 Rekruttere nye medlemmer
 Jobbe for at flere skal gi oss grasrotandelen
 Jobbe for å finne andre måter å øke inntektene, som stands, loddsalg, loppemarked,
nettbutikk osv.
2. Rekruttere flere frivillige og flere fosterhjem og på den måten øke kapasiteten i forhold til den
økte pågangen av dyr i nød. I tillegg arbeide for å spre kunnskap om oss selv og jobben vi
gjør.

BUDSJETTFORSLAG 2018
Inntekter
Bøsse
Gaver
Grasrotandelen
Loppemarked
Lotteri
Medlemskontingent
MVA
Omplassering
Overtakelse dyr
Varer salg
Støtte DN
Tomgods
Renter
Diverse inntekter
Sum inntekter
Utgifter
Annonser
Apotek
Hjelpesenter – innboforsikring,

Budsjett 2017
8000
50000
200000
20000
50000
40000
30000
100000
10000
35000
0
7000
0
0
550000

0
22000
30000
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strøm og renovasjon
Hjelpesenter, luftegård
Hjelpesenter, alarm
Kastreringskampanje
Loppemarked
Mat kjøp
Post Bank ut
Reiseregning
Rekvisita
Rengjøring
Revisjon
Sand kjøp
Telefon
Utstyr til dyr
Varer kjøp
Vedlikehold
Veterinær
Årsavgifter
Div utgifter

20000
7500
0
1500
50000
2000
15000
3500
2000
14000
35000
10000
3000
10000
2000
300000
2000
10000

Sum utgifter

539500

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE
Styreleder:

Katrine Larsen

Styremedlemmer:

Beate Thomassen
Elise Melsvik
Harrieth Inger Kristiansen Sara
Bjørn Andre Midjord
Heidi Merete Johansen
May-Lis Brest Jonassen

Vara:

Mari Letmolie
Tina Thomassen
Hege Annie Martinsen
Marion Olsen

Forslaget er utarbeidet av valgkomiteen som har bestått av Camilla Nilsen og Nina Pedersen.
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SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 17.3.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent, to til signering av protokoll, samt stemmeteller.
Godkjenning av årsmelding 2017
Godkjenning av regnskap 2017
Godkjenning av budsjett 2018
Innkomne saker
Handlingsplan 2018
Valg av nytt styre
Valg av valgkomité
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