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Protokoll:
Djurens Rätts riksstämma
Göteborg 15-17 maj 2015

Mötets ajourneringar och antal närvarande ombud

Fredag kl 11.30 57 ombud §1-12 behandlades

Lördag kl 15.30 85 ombud §13, §18-21 behandlades

Söndag kl 11.00 70 ombud §14 (t o m motion 14)

Söndag kl 13.30 81 ombud §14 (forts.), §15-17, §22

Om påverkanstorg

Årets riksstämma använde mötesformen påverkanstorg som förbehandling. Det innebär att deltagarna 
skulle gå runt på ett påverkanstorg och ta ställning till de olika motionerna, propositionerna och målen. 
Detta gjorde deltagarna genom att skriva på en bifallslista om de höll med eller en avslagslista om de var 
emot. Ombuden hade även möjlighet att sätta upp nya yrkanden samt kommentarer på torget. När 
påverkanstorgets tid var slut så gick det inte längre att lägga nya yrkanden. De yrkanden som fallit på 
påverkanstorget och inte återyrkats fnns inte med i protokollet. På påverkanstorget väljer deltagarna ut de 
motioner, propositioner eller riktningsmål som ska diskuteras i plenum.

Bilagor

Bilaga A – Uttalande antaget vid stämman

Bilaga B – Statistik från talartidsprogrammet

Bilaga C – Årsrapport 2013 och 2014

Bilaga D – Ekonomisk årsredovisning 2013 och 2014

    (inklusive kassaberättelser, balansräkningar och revisionsberättelser)

Bilaga E – Verksamhetsrevisorernas berättelse
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§ 1 Riksstämman öppnas

Camilla Björkbom förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordföranden för stämman

BESLUT: att välja Linnéa Haglund och Marcus Samanni till mötesordföranden

§ 3 Val av sekreterare för stämman

BESLUT: att välja Linn Bleckert och Carina Nilsson till mötessekreterare

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare, samt stationsansvariga för 
påverkanstorget

a) Justerare tillika rösträknare samt stationsansvariga för påverkanstorg

BESLUT: att välja Olle Selin och Erik Anderberg till justerare tillika rösträknare

Notering: Olle Selin närvarade som rösträknare och justerare för §1-14 (t o m motion 33) samt §18-21. 

Emelie Nyberg valdes som ersättare för Olle Selin för §14 (fr o m motion 34), §15-17 samt §22. 

BESLUT: att välja följande personer till stationsansvariga:

• Liv Linder

• Andreas Hagelin

• Martin Smedjeback

• Hannah Matkala Nylander

b) Ansvariga för att skriva ihop beslutsunderlaget från påverkanstorget (notering: behandlades efter §12):

BESLUT: att välja följande personer för att skriva ihop beslutsunderlaget från påverkanstorget:

• Liv Linder

• Peter Nilsson

• Lena Lindström

c) Justering av protokollet

BESLUT: att fastställa justeringsdatum för riksstämmoprotokollet till den 10 juli 2015.
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§ 5 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

BESLUT: att använda registreringsdiskens avprickning på närvarande ombud som röstlängd.

§ 6 Godkännande av kallelsen

Förbundsstyrelsen meddelar att kallelsen utgick den 18 mars, det vill säga mer än 30 dagar innan 
riksstämman. Notering: Kallelsen utgick genom Rädda Djurens tidning Klubbnytt, på www.djurensratt.se, 
via kallelse i e-post till medlemmarna samt via information i sociala mediekanaler.

BESLUT: att godkänna kallelsen, och därmed anse mötet behörigt utlyst

§ 7 Fastställande av föredragningslistan

7.1. Föredragningslistan

Presidiet yrkar:

7.1.A att till och med §12 föredras under fredagen samt att §13, §18-21 föredras före §14-17.

BESLUT: bifalla 7.1.A

Presidiet yrkar:

7.1.B att utöver de beslutade ändringarna fastställa föredragningslistan. 

BESLUT: bifalla 7.1.B

7.2. Påverkanstorg

Presidiet yrkar:

7.2.A att det under påverkanstorget utses 3 ämnen som ska diskuteras i plenum.

BESLUT: bifalla 7.2.A

Presidiet yrkar:

7.2.B att §14-17 i föredragslistan ska behandlas i påverkanstorget.

BESLUT: bifalla 7.2.B

Kai Zimmerl yrkar:

7.2.C att kvoteringen av kön i talarlistan går till så att kvinnor och män får tala varannan gång.

Förbundsstyrelsen yrkar (via muntlig kommentar från Kristofer Leander): 

avslag på 7.2.C till förmån för sitt eget förslag som står i riksstämmohandlingarna (s.13).
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BESLUT: bifalla Förbundsstyrelsens förslag gällande kvotering som det står i riksstämmohandlingarna

avslå 7.2.C

7.3. Återyrkande

Presidiet yrkar:

7.3.A att sista tid för återyrkande är söndag kl 10.15.

BESLUT: bifalla 7.3.A

7.4. Nomineringsstopp

Presidiet yrkar:

7.4.A att nomineringsstopp för förbundsstyrelsen och övriga förtroendeposter är fredag kl 16.00.

BESLUT: bifalla 7.4.A

§ 8 Uttalande vid stämman

Notering: Verksamhetschef Benny Andersson förklarar vad som menas med uttalande (likt ett 
pressmeddelande vi skickar ut med stämman som avsändare).Uttalandet är inte färdigt än men förslaget går
att läsa utanför plenum. Synpunkter kan lämnas in skriftligt och sammanställs på lördag kl 14.

Förbundsstyrelsen yrkar:

- att ge en uttalandegrupp i uppdrag att sy ihop uttalande till imorgon lördag senast kl 14. Förslag till 
uttalandegrupp:

● Moa Richter

● Peter Nilsson

● Staffan Persson

BESLUT: att bifalla förbundsstyrelsens förslag

§ 9 Förbundsstyrelsens kassa- och verksamhetsberättelse

a) Kassaberättelse 

Föredras av Benny Andersson, verksamhetschef.

BESLUT: att lägga kassaberättelse till handlingarna.

b) Verksamhetsberättelse

Camilla Björkbom redogör för verksamhetsberättelsen
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Presidiet yrkar:

9.1.A att vi behandlar verksamhetsberättelsen från 2013 och 2014 i klump.

BESLUT: bifalla 9.1.A

BESLUT: att lägga verksamhetsberättelsen 2013 och 2014 till handlingarna

§ 10 Revisorernas och verksamhetsrevisorernas berättelser

Tore Andersson Hjulman, verksamhetsrevisor, föredrog verksamhetsrevisorernas berättelse.

Linnéa Haglund, mötesordförande, föredrog revisionsberättelsen.

Presidiet yrkar:

10.1.A att vi behandlar revisionsberättelserna för 2013 och 2014 och verksamhetsrevisorernas berättelse i 
klump

BESLUT: bifalla 10.1.A

BESLUT: att lägga revisionsberättelsen och verksamhetsrevisorernas berättelse till handlingarna

§ 11 Fastställande av balansräkning

BESLUT: att fastställa balansräkningen för 2013

BESLUT: att fastställa balansräkningen för 2014

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen

BESLUT: att Riksstämman beviljar Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2013 och 2014

§ 13 Val av verksamhetsrevisorer och suppleanter

Presidiet yrkar:

13.1.A att frångå den beslutade föredragningslistan och först behandla §13, §18 och §20 och därefter gå 
till §19 och §21

BESLUT: bifalla 13.1.A

Presidiet yrkar:

13.1.B att inte ha sluten omröstning för paragraf 13 (eftersom det enbart fnns ett förslag från 
valberedningen)

BESLUT: bifalla 13.1.B
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Presidiet yrkar:

13.1.C att fatta beslut om de nominerade till verksamhetsrevisorer och suppleanter i klump

BESLUT: bifalla 13.1.C

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till verksamhetsrevisorer:

• Pernilla Nordström, ordinarie

• Niklas Johansson, ordinarie 

• Jennifer Gosser-Duncan, suppleant

• Inga-Lill Nyqvist, suppleant

BESLUT: att välja Pernilla Nordström och Niklas Johansson till ordinarie verksamhetsrevisorer;

att välja Jennifer Gosser-Duncan och Inga-Lill Nyqvist som suppleanter till verksamhetsrevisor.

Samtliga var nominerade av valberedningen. Beslutet togs med acklamation.

§ 14 Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och motioner därom

De tre motioner som fest vill ska diskuteras i plenum:

• Motion 14 Om Djurens Rätts arbete mot djurförsök (32 röster) 

• Motion 25 Insatser för språklig tillgänglighet (30 röster)

• Motion 34 För ett mångkulturellt samhälle fritt från djurförtryck (34 röster)

Presidiet yrkar:

14.1.A att diskutera de utvalda motionerna i plenum i anslutning till att respektive motion tas upp för 
beslut, att ge varje motion max 20 minuters diskussionstid, att talartid fastställs till max 1 minut per person 
för första inlägg inom respektive motion, samt att inlägg utöver första inlägget i respektive motion fastställs 
till max 30 sekunder.

Kai Zimmerl yrkar:

14.1.B att alla ska ha möjlighet att skriva upp sig på talarlistan före frågans debatt avslutas.

Votering 14.1.A 54 bifall

  14.1.B 25 bifall

BESLUT: bifalla 14.1.A

  avslå 14.1.B
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Leo Mille yrkar:

14.1.C att person som föredrar huvudförslag har tre minuter på sig under sitt första inlägg.

BESLUT: avslå 14.1.C

Diana Zanzi Ferrando yrkar:

14.1.D att två första inlägg för varje person ligger på 1 minut vardera, och att alla inlägg därefter på 30 
sekunder vardera.

BESLUT: avslå 14.1.D

Daniel Alvbåge yrkar:

14.1.E att motion 4 skall tas upp för debatt förutom de tre som de festa vill debattera.

BESLUT: avslå 14.1.E

Verksamhetsinriktningen, kapitel 1: Politiskt arbete – förändra lagstiftning

Motion 1. Nya mål: Jobba för djurens juridiska rättigheter

(Eva Diesen)

Påverkanstorgets huvudyrkande/Motionens yrkande

14.1.1.A

1   att Djurens Rätt ska anta som nytt riktningsmål att verka för en lagstiftning som säger att djur är 
levande, kännande individer.

2   att Djurens Rätt ska anta som nytt huvudmål att djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus.

På påverkanstorget har 32 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

14.1.1.B

–   att bifalla motionen.

BESLUT: bifalla 14.1.1.A

__________________________________________
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Motion 2. Angående handlingsprogram juridiska rättigheter för djur.

(Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.2.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionens yrkanden till förmån för följande yrkanden i linje med vad som anförts i motion 1:

”att Djurens Rätt ska anta som nytt riktningsmål att verka för en lagstiftning som säger att djur är levande 
kännande individer.”

”att Djurens Rätt ska anta som nytt huvudmål att djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus.”

På påverkanstorget har 12 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.2.1.B

–   att Djurens Rätt utformar en plan med handlingsprogram och tillämpar systematiskt arbete avsett att 
leda arbetet framåt till att djur uppnår juridiska rättigheter.

På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 4 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.2.1.B

Notering: den andra och den tredje att-satsen i 14.2.1.A ansågs redan behandlade under motion 1. Dessa 
togs därför inte upp till beslut, utan endast motionens yrkande 14.2.1.B ställdes mot avslag.

__________________________________________

Motion 3. Stadgeändring §2

(Djurens Rätt Gävle-Sandviken)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.3.1.A 

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

1   att avslå motionens yrkande till förmån för

2   att Djurens Rätt driver frågan om att djurskyddsorganisationer ska tillerkännas talerätt i frågor som 
avgörs med stöd av jaktlagstiftningen.

3   att Djurens Rätt driver frågan om en djurbalk under vilken jakten inordnas.
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På påverkanstorget har 10 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.3.1.B

–   att ändra formuleringen i § 2 i Djurens Rätts stadgar enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 2 ARBETSINRIKTNING

Utöver vad som anges i § 1 arbetar Förbundet Djurens Rätt även för att avskaffa övriga former av förtryck 
mot djur.

Ny föreslagen lydelse:

§ 2 ARBETSINRIKTNING

Utöver vad som anges i § 1 arbetar Förbundet Djurens Rätt även för att avskaffa övriga former av förtryck 
mot djur, oavsett om det gäller husdjur, tamdjur eller vilda djur. Djurens Rätt arbetar med miljöfrågor 
eftersom dessa har stor betydelse i arbetet för de vilda djuren.

På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

Tilläggsyrkande:

14.3.2

1   att bifalla motion 3 med förbundsstyrelsens två sista att-satser som tillägg.

2   att Djurens Rätt driver frågan om att djurskyddsorganisationer ska tillerkännas talerätt i frågor som 
avgörs med stöd av jaktlagstiftningen.

3   att Djurens Rätt driver frågan om en djurbalk under vilken jakten inordnas.

Återyrkat. På påverkanstorget har 9 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Björn Andersson, Märi Malmborg, Emma Ekman, Alexander Jonsson.

BESLUT: bifalla 14.3.1.A

 avslå 14.3.1.B

Notering: Tilläggsyrkandet togs aldrig upp till beslut, men alla de enskilda att-satserna i tilläggsyrkandet 
beslutades det om. Eftersom motion 3:s yrkande fck avslag så föll automatiskt första att-satsen i 
tilläggsyrkandet, men de andra två att-satserna fck bifall genom i 14.3.1.A. 

__________________________________________
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Motion 4. Djurrätt för människorätt

(Martin Ortega Engström, Diana Zanzi Ferrando, Jennifer Cordova, Alessandro Aiello och Stig Johnell)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.4.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen. 

På påverkanstorget har 15 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.4.1.B

1   att Djurens Rätt inte ska inkludera Sverigedemokraterna och dess företrädare i valinformation och 
partienkäter.

2   att Djurens Rätt inte ska utföra ett påverkansarbete mot Sverigedemokraterna.

På påverkanstorget har 5 ombud yrkat bifall och 4 ombud yrkat avslag.

Tilläggsyrkande:

14.4.2

–   att avslå första att-satsen för att informera hur SD förhåller sig till DRs värdegrund i en fotnot.

Återyrkat. På påverkanstorget har 0 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Alexander Jonsson.

BESLUT: bifalla 14.4.2 (votering: 37 bifall, 28 avslag)

 avslå 14.4.1.B.1

 avslå 14.4.1.B.2 (votering: 26 bifall, 41 avslag)

__________________________________________

Motion 5. Främja jaktkritiken

(Martin Ortega Engström, Diana Zanzi Ferrando, Jennifer Cordova, Alessandro Aiello och Stig Johnell)

Påverkanstorgets huvudyrkande/Motionens yrkande:
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14.5.1.A

1   att Djurens Rätt har ett särskilt riktningsmål för att det ska fnnas en stark opinion mot jakt.

2   att Djurens Rätt har delmålet att öka medvetenheten om lidandet som jakt orsakar vilda djur, vilket ska 
innefattade vattenlevande djur som jagas

3   att Djurens Rätts kanaler i sociala medier har tematiska inlägg under minst fem dagar per år, då 
jaktsäsonger börjar. Efter liknande upplägg ska minst två dagar per år ägnas nöjesjakten på fskar.

På påverkanstorget har 22 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

14.5.1.B

–   att bifalla motionen.

BESLUT: bifalla 14.5.1.A

__________________________________________

Motion 6. Information om hundar

(Ann-Charlotte Johnsson)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.6.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att anse motionen besvarad.

På påverkanstorget har 12 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.6.1.B

1   att riksstämman beslutar om att arbeta med information i samhället, i första hand djuruppfödare om 
vikten av information till köpare men även till intresseföreningar såsom jaktföreningar, brukshundsklubbar,
djursjukhus, affärer där man säljer foder osv.

2   att verka för att de regler som redan fnns om hundars omvårdnad ska efterlevas.

På påverkanstorget har 3 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Tilläggsyrkande:

14.6.2

–   att Djurens Rätt ökar påverkan på länsstyrelserna (djurskyddsinspektörerna) att det görs en 
landsomfattande kontroll av hundar som står i hundgårdar.
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Återyrkat. På påverkanstorget har 9 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Ingemar Rosberg

BESLUT: bifalla 14.6.1.B.2 

 avslå 14.6.1.B.1

 avslå 14.6.2 (votering: 32 bifall, 37 avslag)

__________________________________________

Motion 7. Gällande hästfrågor i verksamhetsinriktningen

(Laban Carlsson, Emelie Deboussard, Louise Hernander och Gunnel Söderback)

Påverkanstorgets huvudyrkande/Motionens yrkande:

14.7.1.A

–   att hästfrågorna skall omfattas av Djurens Rätts verksamhetsinriktning för 2015-2019, med beaktande 
av vad som anförts i denna motion.

På påverkanstorget har 19 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

14.7.1.B

–   att anse motionen besvarad.

På påverkanstorget har 9 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 14.7.1.A

__________________________________________

Motion 8. Angående ohälsosam/skadlig avel

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.8.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att anse motionen besvarad.

På påverkanstorget har 12 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.8.1.B
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1   att Djurens Rätt införlivar ohälsosam/skadlig avel av djur som en av Djurens Rätts frågor.

2   att namnet på denna fråga inte behöver vara exakt ohälsosam/skadlig avel.

På påverkanstorget har 5 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Tilläggsyrkande:

14.8.2

1   att Djurens Rätt ska arbeta mot och informera om de skadliga effekterna som är resultatet av 
utseendefxeringen inom sällskapsdjursaveln.

2   att Djurens Rätt ska ställa krav på Svenska Kennelklubben och SVERAK för att på så sätt öka 
medvetenheten hos sällskapsdjursuppfödare.

Återyrkat. På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Jannike Lundgren

BESLUT: bifalla 14.8.1.A och 14.8.2

  avslå 14.8.1.B

__________________________________________

Motion 9. Nej till att Sverige via vårt jordbruksstöd ska stödja den spanska tjurfäktningen

(Lilian Ronander)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.9.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

1   att bifalla motionen med ändringsyrkandet:

2   att Djurens Rätt ska arbeta gentemot de svenska EU-parlamentarikerna med tilläggsyrkandet:

3   att Djurens Rätt genomför en blixtaktion mot att EU-medel används för att fnansiera uppfödning av 
tjurar för tjurfäktning.

På påverkanstorget har 19 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.9.1.B

–   att Djurens Rätt arbetar för att Sverige och svenska regeringen skall säga nej till att via EU:s 
jordbruksbidrag stödja den spanska tjurfäktningsindustrin.

På påverkanstorget har 3 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Övrigt yrkande
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14.9.2

1   att Djurens Rätt genomför en blixtaktion mot att EU-medel och statsbidrag används för dödande och 
plågeri av djur i Sverige, i namn av kultur, sport, nöje och friluftsliv.

2   att Djurens Rätt ska arbeta gentemot de svenska EU-parlamentarikerna i frågan om hur EU-medel 
används för att främja nöjesjakt av djur i Sverige. 

På påverkanstorget har 14 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Martin Ortega Engström

BESLUT: bifalla 14.9.1.A och 14.9.2

 avslå 14.9.1.B

__________________________________________

Motion 10. Angående trafkpåverkan på djur/viltolyckor

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.10.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att anse motionen besvarad.

På påverkanstorget har 17 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.10.1.B

1   att Djurens Rätt gör trafkpåverkan/viltolyckor till en av våra frågor.

2   att namnet på denna fråga inte behöver vara exakt ”trafkpåverkan/viltolyckor” utan lämnas öppet till 
riksstämman om förslag till lämpligaste namn.

På påverkanstorget har 2 ombud yrkat bifall och 2 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 14.10.1.A

avslå 14.10.1.B

__________________________________________

Verksamhetsinriktningen kapitel 1 i sin helhet

–   att anta verksamhetsinriktningens första kapitel, ”Politiskt arbete – förändra lagstiftning”, i sin helhet 
med ovan gjorda förändringar.
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BESLUT: bifall

__________________________________________

Verksamhetsinriktningen kapitel 2: Opinionsbildande arbete – förändra normer i 
samhället

Motion 11. Skydda vilda djur från katter som hålls för sällskap

(Martin Ortega Engström, Diana Zanzi Ferrando, Jennifer Cordova, Alessandro Aiello och Stig Johnell)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.11.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

1   att avslå motionens bägge att-satser till förmån för

2   att Djurens Rätt i texter belyser katters behov och beteenden relaterat till deras omgivning och de skador
de kan förorsaka på vilda djur. Texterna ska innefatta kattens behov av en berikad och stimulerande miljö 
men också uppmärksamma andra medel för att förhindra att vilda djur skadas av katter, som vikten av att 
ha ett hem.

På påverkanstorget har 19 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.11.1.B 

1   att Djurens Rätts material kring katthållning belyser omfattningen av dödandet och skadandet som 
katter orsakar vilda djur

2   att Djurens Rätt ska arbeta för att människor som håller katter har dessa under uppsyn då djuren vistas 
utomhus och uppmärksammar andra medel för att förhindra att vilda djur skadas av katter.

På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 5 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 14.11.1.A

 avslå 14.11.1.B

__________________________________________

Verksamhetsinriktningen kapitel 2 i sin helhet

Tilläggsyrkande:

–   att skapa stark opinion mot nöjesjakt som bedrivs i Sverige.

Återyrkat. På påverkanstorget yrkardes bifall av 12 ombud. Lapp för avslag saknades.

Yrkat av Lilian Bäckman.

BESLUT: bifall
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–   att anta verksamhetsinriktningens andra kapitel, ”Opinionsbildande arbete – förändra normer i 
samhället”, i sin helhet med ovan gjorda förändringar

BESLUT: bifall

Verksamhetsinriktningen, kapitel 3: Göra skillnad – göra så stor skillnad som möjligt för 
så många djur som möjligt

Motion 12. Angående fond för forskning

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.12.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 26 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

 Motionens yrkande:

14.12.1.B

1   att Djurens Rätt skapar en forskningsfond och utformar kriterierna för att söka forskningsanslag ur 
fonden.

2   att Djurens Rätt tar kontakt med andra organisationer, nationella såväl som internationella, med 
liknande intresse som Djurens Rätt och skapar fonden i samverkan med dessa där så är möjligt.

På påverkanstorget har 3 ombud yrkat bifall och 7 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.12.1.B

___________________________________________

Motion 13. Angående hållbarhet inkluderande djur

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.13.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 17 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:
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14.13.1.B 

1   att Djurens Rätt utformar defnition och ställningstagande angående hållbarhet inkluderande djur för 
deras egen skull.

2   att den defnition och ställningstagande angående hållbarhet som utformas enligt ovan görs till en av 
Djurens Rätts frågor.

På påverkanstorget har 5 ombud yrkat bifall och 2 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.13.1.B

___________________________________________

Motion 14. Om Djurens Rätts arbete mot djurförsök

(Pernilla Nordström, Inge Skog, Lise-Lotte Norin, Eva Diesen, Jan-Erik Strömberg, Gunnel Söderback, 
Jennifer Gosser-Duncan och Gunnel Dirsäter)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.14.1.A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

1   att avslå yrkande 1.

2   att bifalla yrkande 2 med ändringsyrkandet

3   att kontakterna och samarbetet mellan Djurens Rätt och EN-gruppen stärks så att kunskap tas tillvara 
och sprids internt och externt.

4   att bifalla yrkande 3 med ändringsyrkandet

5   att utbildningar om djur i försök och hur man kan jobba mot djurförsök tillgängliggörs för

aktiva inom fyra år.

6   att bifalla yrkande 4.

7   att bifalla yrkande 5 med ändringsyrkandet:

8   att djur i försök är i fokus på en rikskonferens/riksstämma inom fyra år och att Djurens Rätt lyfter fram 
och kritiserar olika former av djurplågeri som djur i försök utsätts för i ett fertal blixtaktioner.

9   att avslå yrkande 6.

10   att anse yrkande 7 besvarat.

11   att bifalla yrkande 8.

12   att bifalla yrkande 9.

13   att avslå yrkande 10.

På påverkanstorget har 17 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.14.1.B 

1.   att ett kritiskt utbildningsmaterial om djurförsök tas fram och distribueras till minst 50 högstadie- och 
gymnasieskolor i Sverige och
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      att minst 20 skolbesök/föreläsningar genomförs på högstadie- och/eller gymnasieskolor per år med bl.a. 
ett djurförsökskritiskt perspektiv. 

2.   att kontakterna och samarbetet mellan DR och EN-gruppen stärks så att kunskap tas tillvara och sprids 
internt och externt bl.a. genom att Djurens Rätts förbundsstyrelse träffar EN-gruppen minst en gång per år 
för att t.ex. diskutera strategier för att minska antalet djurförsök. 

3.   att DR genomför utbildningar om djur i försök och hur man kan jobba mot djurförsök i alla 
lokalavdelningar inom fyra år.

4.   att DR utarbetar och tillämpar strategier för arbetet på olika nivåer och i olika organ (Nationella 
kommittén, Centrala djurförsöksetiska nämnden, de regionala djurförsöksetiska nämnderna, 
Jordbruksverkets olika utskott, det blivande 3R-centret o.s.v.) 

5.   att djur i försök är i fokus på en rikskonferens/riksstämma inom fyra år och att DR lyfter fram och 
kritiserar olika former av djurplågeri som djur i försök utsätts för i minst två kampanjer per år. 

6.   att DR ska utöka stödet till EN-gruppen, bl.a. kompetensutveckling, regelbundna möten för att utbyta 
erfarenheter, föreläsningar, konferenser och utbildningar, strategidiskussioner, ordna och administrera ett 
digitalt arkiv med samlad information om djurförsök m.m. 

7.   att DR skriver minst tre debattartiklar om djur i försök per år som skickas till minst 10 olika tidningar 
och att DR varje år tar minst tre initiativ för att få till stånd diskussioner om djur i försök i radio och TV. 

8.   att DR aktivt tar kontakt med och upprätthåller kontakt med minst sju politiker från i stort sett alla 
riksdagspartier för att skapa ett nätverk av kritiska politiker som kan hjälpa till att driva djurförsöksfrågor i
riksdagsarbetet. 

9.   att Djurens Rätt tar minst tre kontakter per år med andra sakkunniga om djurförsöksfrågor för att hålla
sig uppdaterad om utvecklingen inom området och inhämta underlag till kampanjer etc.

10.   att riktningsmålet om att göra skillnad vid etisk prövning av djurförsök och delmålet med 
formuleringen ”Djurens Rätts arbete i nämnderna” tas bort i verksamhetsinriktningen och ersätts med ”Att 
utveckla och stärka samarbetet med EN-gruppen” och delmålen 2 och 6 ovan.

På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Övrigt yrkande 

14.14.2

1   att motionens 1:a att-sats bifalls med ändringen att ”och att minst 20 skolbesök/föreläsningar genomförs
på högstadie- och/eller gymnasieskolor per år med bl.a. ett djurförsökskritiskt perspektiv” stryks. Så att att-
satsen lyder: ”att ett kritiskt utbildningsmaterial om djurförsök tas fram och distribueras till minst 50 
högstadie- och gymnasieskolor i Sverige.

2   att bifalla motionens 2:a, 4:e, 6:e och 7:e att-sats

3   att bifalla styrelsens ändringsyrkande till motionens 3:e & 5:e att-sats

Återyrkat. På påverkanstorget har 8 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Diana Zanzi Ferrando, Stockholm

BESLUT: bifalla 14.14.1.A.3

14.14.1.A.5

14.14.1.A.8

14.14.1.B.1 (första att-satsen),
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14.14.1.B.4

14.14.1.B.8

14.14.1.B.9

avslå 14.14.1.B.1 (andra att-satsen)

14.14.1.B.6

14.14.1.B.7

14.14.1.B.10

Notering: Beslut om motionens yrkande 14.14.1.B.1 delades upp i två separata beslut då den bestod av två 
olika att-satser.

__________________________________________

Motion 15. Religiös slakt

(Gunnar v Gegerfelt)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.15.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionens yrkande till förmån för:

att på Djurens Rätts hemsida göra en genomgång av myter och fakta om slakt, inklusive slakt utan 
föregående bedövning.

På påverkanstorget har 31 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.15.1.B 

1   att Kongressen tar ställning mot all religiös slakt, samt djuroffer av alla slag!

2   att DR upprättar i samma anda som Pälsdjursgrupp. Burhönsgrupp etc en grupp som arbetar MOT halal
slakt, Koscher slakt, samt andra motsvarande slakter, beteenden, etc inkl tjurfäktning!

På påverkanstorget har 2 ombud yrkat bifall och 20 ombud yrkat avslag.

Tilläggsyrkande:

14.15.2

–   att motionen även gäller religiösa, olika sedvanliga och ovanliga riter med djur, av olika anledningar.

Återyrkat. På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 10 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Gunnar V Gegerfeldt.
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BESLUT: bifalla 14.15.1.A

avslå 14.15.1.B och 14.15.2.

__________________________________________

Motion 16. Hemsida för praktisk konsumentinformation

(Alessandro Aiello, Martin Ortega Engström, Mia Olsson, Angelo Tapia, Bodil Rummelhoff, Beatrice 
Hennings och Lilian Bäckman, Djurens Rätt Stockholm)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.16.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 21 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.16.1.B 

–   att en arbetsgrupp utses för att ta fram ett tydligt koncept för en hemsida som samlar all praktisk 
kunskap till konsument om en djurvänlig livsstil på en och samma plats och som presenterar informationen 
på ett pedagogiskt och grafskt tilltalande sätt för personer som är helt obekanta med allt som berör 
djurvänlig konsumtion.

–   att Djurens Rätt aktivt söker kompetens för verkställandet av ovanstående idéer, t.ex. inom webbdesign, 
digital kommunikation och sökordsoptimering.

På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.16.1.B

__________________________________________

Motion 17. Angående internetbaserade självtester för djurvänliga val och coaching

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.17.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 19 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.17.1.B 

–   att Djurens Rätt skapar ett internetbaserat självtest med coachingfunktion och avsikten att 
medvetandegöra våra frågor samt inspirera och coacha till djurvänliga val och beteenden.
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På påverkanstorget har 2 ombud yrkat bifall och 2 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.17.1.B

__________________________________________

Motion 18. Informationskampanj om köttindustrin

(Karoline Källkvist)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.18.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

1   att bifalla motionen med ändringsyrkandet:

2   att kampanjen omfattar alla djur inom livsmedelsindustrin.

På påverkanstorget har 23 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.18.1.B

–   att Djurens Rätt ska driva en informationskampanj med fokus på köttindustrin och om de förhållanden 
som djuren lever under.

På påverkanstorget har 4 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 14.18.1.A

__________________________________________

Motion 19. Angående samarbete med likasinnade organisationer

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.19.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 21 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.19.1.B 

–   att Djurens Rätt i första hand kontaktar organisationerna Hälsofrämjandet och Läkare för framtiden 
samt eventuellt andra lämpliga organisationer för att undersöka möjligheter till samverkan med dessa.
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På påverkanstorget har 3 ombud yrkat bifall och 3 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.19.1.B
__________________________________________

Motion 20. Angående Djurens Rätts opinionsbildning och samarbete med religiösa institutioner

(Angelo Tapia)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.20.1.A 

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionens bägge att-satser.

På påverkanstorget har 12 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.20.1.B 

1   att Djurens rätt Riksorganisation och dess lokala organisationer ökar sin samverkan med olika religiösa 
institutioner med syfte att påverka dem till att fra sina högtider fria från animalier.

2   att Djurens rätt Riksorganisation tillsätter en arbetsgrupp som skapar veganska menyer som liknar och 
kan ersätta olika samfunds traditionella maträtter samt mejlar ut dessa färdiga menyer till olika samfund i 
samband med att de ska fra sina respektive högtider, till exempel i samband med den kristna Julen, 
muslimska Eid al-ftr, judiska Pesach, buddhistiska Vesak etc.

På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 3 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.20.1.B

__________________________________________

Verksamhetsinriktningen kapitel 3 i sin helhet

–   att anta verksamhetsinriktningens tredje kapitel, ”Göra skillnad – göra så stor skillnad som möjligt för så
många djur som möjligt”, i sin helhet med ovan gjorda förändringar.

På påverkanstorget har 13 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifall

__________________________________________
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Verksamhetsinriktningen kapitel 4: Aktivism– tillsammans är vi starka

Motion 21. Angående Djurens dag i svenska almanackor

(Djurens Rätt Karlskrona)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.21.1.A 

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att anse motionen besvarad.

På påverkanstorget har 21 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.21.1.B 

–   att Djurens Rätt ska arbeta för att Djurens dag ska tas med den 4 oktober i de svenska almanackorna 
gärna redan 2016.

På påverkanstorget har 5 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 14.21.1.A

 avslå 14.21.1.B

__________________________________________

Motion 22. Angående djurrättsläger

(Djurens Rätt Karlstad-Hammarö)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.22.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen. 

På påverkanstorget har 27 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.22.1.B

–   att det ska anordnas djurrättsläger.

På påverkanstorget har 4 ombud yrkat bifall och 2 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.22.1.B
__________________________________________

27



Protokoll riksstämma 2015 

Motion 23. Angående att skapa förutsättningar för och material till mindre event 

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.23.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

1   att bifalla motionens första att-sats

2   att avslå motionens andra att-sats.

På påverkanstorget har 27 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.23.1.B

1   att Djurens Rätt tar fram material/koncept för typen mikroföredrag, demonstrationsvisningar och s.k. 
”homeparties”.

2   att Djurens Rätt undersöker möjligheterna till samarbete i saken med andra organisationer och företag 
enligt ovan.

På påverkanstorget har 3 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 14.23.1.B.1

 avslå 14.23.1.B.2

__________________________________________

Motion 24. Angående tillvaratagande av medlemmar som resurs

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.24.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 17 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.24.1.B

1   att Djurens Rätt upprättar ett frågeformulär med väl utvalda frågor i avsikt att tillvarata nya 
medlemmars individuella förmågor, intressen och resurser samt motivera till engagemang i Djurens Rätt.
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2   att detta förfarande först genomförs i en testversion i begränsad omfattning med följande utvärdering.

På påverkanstorget har 3 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.24.1.B

__________________________________________

Motion 25. Insatser för språklig tillgänglighet

(Martin Ortega Engström, Diana Zanzi Ferrando, Jennifer Cordova, Alessandro Aiello och Stig Johnell)

Påverkanstorgets huvudyrkande/Motionens yrkande:

14.25.1.A

1   att djurensratt.se ska ha information tillgänglig på nordsamiska och de språk som lyftes i jämställdhets- 
och genusgranskningen: fnska, turkiska, arabiska, persiska och spanska. Innan år 2017 ska där fnnas minst
4000 ord på var och ett av språken.

2   att djurensratt.se ska ha sammanfattningar av varje rapport om djurens förhållanden på nordsamiska 
och de språk som lyftes i jämställdhets- och genusgranskningen: fnska, turkiska, arabiska, persiska och 
spanska. Innan år 2017 ska där fnnas minst 2500 ord på var och ett av språken.

3   att riktlinjer tas fram för att översättningar ska bli en naturlig del i produktionen av nytt material.

4   att varje nummer av tidningen Djurens Rätt ska ha minst en engelskspråkig sida.

5   att en arbetsgrupp tillsätts som ansvarar för att Djurens Rätts svenskspråkiga material översätts löpande.

På påverkanstorget har 11 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

14.25.1.B

1   att anse motionens första att-sats besvarad

2   att avslå motionens andra att-sats

3   att bifalla motionens tredje att-sats

4   att avslå motionens fjärde att-sats

5   att avslå motionens femte att-sats

På påverkanstorget har 9 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Tilläggsyrkande:

14.25.2

–   att uppdra åt förbundsstyrelsen att utvärdera möjligheterna att maskinöversätta rapporter, tidningen och
annat material. Detta ska då vara enkelt tillgängligt via hemsidan, djurensratt.se.

På påverkanstorget har 16 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Erik Anderberg.
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BESLUT: bifalla 14.25.1.A.1

14.25.1.A.3

14.25.1.A.5

avslå 14.25.1.A.2 (votering: 35 bifall, 38 avslag)

14.25.1.A.4

14.25.2

__________________________________________

Motion 26. Förslag om förändrad policy för val av färdmedel

(Djurens Rätt Boden-Luleå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.26.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 13 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.26.1.B 

–   att uppdra åt styrelsen att omformulera policyn för resor inom ramen för uppdrag för Djurens Rätt så att
större hänsyn tas till principen om deltagande på lika villkor.

På påverkanstorget har 0 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Tilläggsyrkande

14.26.2

–   att principen om möjlighet till undantag från miljöpolicyn vid mer än 12 timmars resväg eller särskilda 
omständigheter även ska gälla andra nationella arrangemang än riksstämman där deltagande via olika 
”tekniska lösningar” inte är aktuellt.

Återyrkat. Yrkat bifall av 9 ombud, avslag av 0.

Yrkat av Tore Andersson Hjulman

BESLUT: bifalla 14.26.2 (votering: 34 bifall, 30 avslag)

 avslå 14.26.1.B

__________________________________________
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Motion 27. Angående språkanvändning, material i lyrik och musik som publiceras och säljs i Djurens Rätts 
namn och sammanhang 

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.27.1.A 

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

1   att bifalla motionen första att-sats.

2   att avslå motionens andra att-sats.

På påverkanstorget har 21 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.27.1.B 

1   att Djurens Rätt gör en seriös bedömning om medverkandesammanhang och försäljning av musikverk 
som bryter mot den standard och policy som annars gäller för organisationen. 

2   att Djurens Rätt avbryter medverkan kring och försäljning av musikverk som bryter mot den standard 
och policy som annars gäller för organisationen. 

På påverkanstorget har 4 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 14.27.1.B.1

 avslå 14.27.1.B.2

__________________________________________

Motion 28. Titanjärven – uppmärksamma unga djurrättare

(Lilian Bäckman, Martin Ortega Engström, Åsa Hedlund, Diana Zanzi Ferrando, Beatrice Hennings och 
Alessandro Aiello)

Påverkanstorgets huvudyrkanden

14.28.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

1   att bifalla motionen med ändringsyrkandet.

2   att en särskild aktivistutmärkelse [för 14-åringar och uppåt] införs och att arbetet med Djurens Hjälte 
fortgår för de under 13 år.

3   att vinnaren utses av en jury.

På påverkanstorget har 26 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.
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Motionens yrkande:

14.28.1.B 

–   att Djurens Rätt inrättar ett pris för unga upp till 18 år.

På påverkanstorget har 3 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 14.28.1.A

__________________________________________

Motion 29. Förslag för att öka andelen av idag underrepresenterade grupper

(Djurens Rätt Boden-Luleå)

Påverkanstorgets huvudyrkande/Motionens yrkande:

14.29.1.A

1   att under diskrimineringsmål 6.1 lägga till följande delmål:

”Aktiva åtgärder ska vidtas för att öka medvetenheten om och motverka diskriminering på grund av 
hudfärg, etnicitet, funktion, religion, kön, sexuell läggning eller ålder. Ett särskilt fokus ska under 
verksamhetsperioden läggas på att främja icke-vita personers deltagande på lika villkor.”

2   att under riktningsmål 7.1 lägga till följande delmål:

”Under verksamhetsperioden ska vi identifera och eliminiera faktorer i vår/t arbetssätt och 
organisationskultur som bidrar till att vissa grupper är underrepresenterade bland Djurens Rätts 
medlemmar på grunder som inte har med benägenheten att ta till sig idéer om djurrätt att göra. Andelen av 
idag underrepresenterade grupper ska på så sätt öka.”

På påverkanstorget har 14 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

14.29.1.B 

–   att bifalla motionen.

Tilläggsyrkande:

14.29.2

Att avslå första attsatsen till förmån för

1 att under diskrimineringsmål 6.1 lägga till följande delmål:

”Aktiva åtgärder ska vidtas för att öka medvetenheten om och motverka diskriminering på grund av 
hudfärg, etnisk tillhörighet, funktionalitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder. Ett särskilt fokus ska under verksamhetsperioden läggas 
på att främja icke-vita personers deltagande på lika villkor, där det med icke-vita personer åsyftas 
rasiferade oavsett etnisk tillhörighet.” 
I övrigt bifalles motionen. 

På påverkanstorget har 19 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.
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Yrkat av Andreas Nordvall.

BESLUT: bifalla 14.29.1.A med ändringsförslaget från 14.29.2

Reservation
Reservation mot beslut i motion 29, Gunnar v Gegerfelt
Jag reserverar mig mot beslut i motion nr 29 då den frågan redan fnns i Sveriges lag, och FN:s resolution, 
och har ingenting med djur att göra.  

__________________________________________

Motion 30. Om uppföljning av lokalavdelningarnas beaktande av ”Verksamhetsinriktningen för Djurens 
Rätt 2013 – 2015” och ”Djurens Rätts idé – och handlings-program”

(Bo Körle)

Påverkanstorgets huvudyrkande/Motionens yrkande:

14.30.1.A

–   att uppdra åt förbundsstyrelsen att utse en arbetsgrupp med uppdrag att följa upp hur 
lokalavdelningarna beaktar fastlagda huvudmål och riktningsmål för Djurens Rätts verksamhet.

På påverkanstorget har 17 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

14.30.1.B 

–   att bifalla motionen.

Övrigt yrkande:

14.30.2

–   att motion 30 avslås.

Återyrkat. På påverkanstorget har 7 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Diana Zanzi Ferrando

BESLUT: bifalla 14.30.1.A

__________________________________________
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Motion 31. Angående utställningsverksamhet

(Djurens Rätt Sundsvall-Timrå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.31.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionens samtliga att-satser.

På påverkanstorget har 11 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.31.1.B 

1   att Djurens Rätt skapar en utställning av hög kvalitet.

2   att utställningens tema är hållbarhet.

3   att kontakter tas med andra organisationer som Hälsofrämjandet, Läkare för framtiden och eventuellt 
andra lämpliga samarbetspartners med avsikt att skapa en gemensam utställning om hållbarhet.

4   att till utställningen skapas rutiner och material för hantering och möjliga kringaktiviteter som ex 
turnéplanföreläsningar, skolarbeten, mediakontakter etc.

På påverkanstorget har 3 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.31.1.B

__________________________________________

Motion 32. Förslag om förtydligande av verksamhetsrevisorernas rätt till insyn

(Djurens Rätt Boden-Luleå)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.32.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen till förmån för propositionen ”Instruktion till verksamhetsrevisorer”

På påverkanstorget har 19 ombud yrkat bifall och 4 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.32.1.B 

–   att FS tillser så att verksamhetsrevisorerna bereds möjlighet att ta del av den informationsspridning och 
de överläggningar som sker via mejl i den utsträckning som de omfattar hela FS och således kan tolkas som 
ett styrelsemöte.
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På påverkanstorget har 10 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.32.1.B

__________________________________________

Verksamhetsinriktningen kapitel 4 i sin helhet

–   att anta verksamhetsinriktningens fjärde kapitel, ”Aktivism – tillsammans är vi starka”, i sin helhet med 
ovan gjorda förändringar.

På påverkanstorget har 12 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifall

__________________________________________

Verksamhetsinriktningen, kapitel 5: Medlemmar – Djurens Rätt ska växa

Motion 33. Fördelning av medlemsavgifter

(Djurens Rätt Södertälje-Nykvarn)

Påverkanstorgets huvudyrkande

14.33.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:
–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 15 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.33.1.B 

–   att förbundsstyrelsen skall, i enlighet med stadgarna, till lokalavdelning, som inkommit med föreskrivna 
handlingar och därmed uppvisat en fungerande verksamhet, direkt överföra fastställd del av 
medlemsavgifterna.

På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 3 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.33.1.B

__________________________________________
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Motion 34. För ett mångkulturellt samhälle fritt från djurförtryck

(Martin Ortega Engström, Diana Zanzi Ferrando, Jennifer Cordova, Alessandro Aiello och Stig Johnell)

Påverkanstorgets huvudyrkande/Motionens yrkande:

14.34.1.A 

1   att personer med utländsk bakgrund ska vara en av de primära målgrupperna i Djurens Rätts 
kommunikation.

2   att minst ett av tio turnéstopp under Djurens Rätts sommarturné ska vara i miljonprogramsområden, 
fr.o.m. år 2016.

3   att tidningen Djurens Rätt ska uppmärksamma djurvänligt frande av en traditionell högtid bland 
minoriteter i Sverige, i minst två nummer per år.

4   att Djurens Rätts Facebook-sida ska uppmärksamma djurvänligt frande av de persiska och kurdiska 
nyåren samt fastemånadshögtiden Eid.

På påverkanstorget har 13 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

14.34.1.B 

1   att avslå den första att-satsen till förmån för att-satserna i motion 29:

Att under riktningsmål 6.1 lägga till följande delmål:
“Aktiva åtgärder ska vidtas för att öka medvetenheten om och motverka diskriminering på grund av 
hudfärg, etnicitet, funktion, religion, kön, sexuell läggning eller ålder. Ett särskilt fokus ska under 
verksamhetsperioden läggas på att främja icke-vita personers deltagande på lika villkor.”

Att under riktningsmål 7.1 lägga till följande delmål:
“Under verksamhetsperioden ska vi identifera och eliminera faktorer i vår/t arbetssätt och 
organisationskultur som bidrar till att vissa grupper är underrepresenterade bland Djurens Rätts 
medlemmar på grunder som inte har med benägenheten att ta till sig idéer om djurrätt att göra. Andelen av 
idag underrepresenterade grupper ska på så sätt öka.”

2   att avslå den andra att-satsen till förmån för:

“Att Djurens Rätt granskar de sommarturnéstopp som görs utifrån ett mångkulturellt perspektiv och vidtar 
åtgärder för att säkerställa att vi når olika och nya målgrupper.”

3   att avslå den tredje att-satsen

4   att bifalla den fjärde att-satsen

På påverkanstorget har 2 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 14.34.1.A
  avslå 14.34.1.B

__________________________________________
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Motion 35. Utökad logotyp

(Barbro Andersson)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.35.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 20 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.35.1.B 

–   att vi utökar vår logotyp med ett djur också, förslagsvis en mink bakom galler. Den skall vara på 
brevpapper, kuvert, kanske på baksidan, tröjor, muggar osv. Att avveckla minkfarmningen äntligen är 
högprioriterat.

På påverkanstorget har 0 ombud yrkat bifall och 16 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.35.1.B

__________________________________________

Motion 36. Angående medlemsavgifter

(Djurens Rätt Södertälje-Nykvarn)

Påverkanstorgets huvudyrkande:

14.36.1.A

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar:

–   att avslå motionen.

På påverkanstorget har 10 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

Motionens yrkande:

14.36.1.B 

–   att sista attsatsen vid näst sista punkten av § 23 Lokalavdelningsstyrelsens uppgifter ”att omgående till 
riksorganisationen redovisa erhållna medlemsavgifter” stryks.

På påverkanstorget har 1 ombud yrkat bifall och 2 ombud yrkat avslag.

BESLUT: avslå 14.36.1.B
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__________________________________________

Verksamhetsinriktningen, kapitel 5 i sin helhet

–   att anta verksamhetsinriktningens femte kapitel, ”Medlemmar – Djurens Rätt ska växa”, i sin helhet med
ovan gjorda förändringar.

På påverkanstorget har 8 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla

__________________________________________

Verksamhetsinriktningen, kapitel 6: Tema: Ett Djurens Rätt

Verksamhetsinriktningen, kapitel 6 i sin helhet

–   att anta verksamhetsinriktningens sjätte kapitel, ”Tema: Ett Djurens Rätt”, i sin helhet.

På påverkanstorget har 13 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla

Verksamhetsinriktningen i sin helhet 

–   att anta Djurens Rätts verksamhetsinriktning 2015–2017 i sin helhet med ovan gjorda förändringar.

BESLUT: bifalla
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§ 15. Förslag från förbundsstyrelsen

Proposition 1. Instruktion för valberedningen i Djurens Rätt

Förbundsstyrelsens förslag:

15.1.A 

–   att Djurens Rätts styrdokument för valberedningen uppdateras så att FRII-koden följs i alla delar.

På påverkanstorget har 15 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Tilläggsyrkande: 

15.1.B

–   att det under ”Arbetsformer för valberedning” i 2:a stycket lägga till ”övriga anställda, revisorer” efter 
”verksamhetschef” så att meningen lyder ”Valberedningen har tillgång till förbundsordförande, 
verksamhetschef, övriga anställda, revisorer samt ledamöter för information och överläggningar”.

Återyrkat. På påverkanstorget har 7 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Diana Zanzi Ferrando

BESLUT: bifalla 15.1.A

 avslå 15.1.B

__________________________________________

Proposition 2. Instruktion för verksamhetsrevisorer för Djurens Rätt

Förbundsstyrelsens förslag:

15.2.A

–   att instruktion för verksamhetsrevisorer för Djurens Rätt antas i sin helhet.

På påverkanstorget har 6 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Tilläggsyrkande: 

15.2.B

–   att komplettera FS förslag till reglemente för verksamhetsrevisorerna med följande anvisningar:

”Riskbedömningar ska genomföras för att ringa in och avgränsa granskningens inriktning och omfattning. 
En riskbedömning består av två delar:

1. Identifera händelser och företeelser som påverkar, hindrar eller hotar att uppdrag och mål för 
verksamheten kan genomföras eller nås, och

2. Bedöma konsekvens och sannolikhet, dvs. hur allvarligt det är eller blir om händelsen eller 
företeelsen förekommer eller realiseras (konsekvens) samt hur troligt det är att händelsen eller företeelsen 
fnns eller inträffar (sannolikhet).
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En revisionsplan ska upprättas och uppdateras fortlöpande. Revisionsplanen har direkt koppling till 
verksamhetsrevisorernas riskbedömning. En revisionsplan kan omfatta grundläggande granskning, 
eventuella förstudier, fördjupade granskningsobjekt samt uppföljningar av tidigare granskningar.

För att kunna göra adekvata riskbedömningar ska verksamhetsrevisorerna ha insyn i förbundets hela 
dokumentation och inre arbete. Granskningen ska inte begränsas till ett antal formella dokument.”

Återyrkat. På påverkanstorget har 4 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

Yrkat av Tore Andersson Hjulman.

BESLUT: bifalla 15.2.A

    avslå 15.2.B

__________________________________________

Proposition 3. Proposition gällande stadgeändringar 1

Förbundsstyrelsens förslag:

15.3

–   att stadgeändringar 15.3.1–15.3.5 antas i sin helhet.

På påverkanstorget har 15 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

15.3.1 Angående Djurens Rätts bibliotek

Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering:

–   att följande textavsnitt, §8

•    ”att förvalta Förbundet Djurens Rätts arkiv och bibliotek på ett betryggande sätt.”

utgår, för att ersättas med:

•    ”att förvalta Förbundet Djurens Rätts arkiv på ett betryggande sätt.”

BESLUT: bifalla 15.3.1 (enhälligt)

15.3.2 Angående antalet auktoriserade revisorer

Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering:

–   att följande textavsnitt, §9, Mom 2

•   ”På ordinarie riksstämma förrättas val av två revisorer jämte två suppleanter för Förbundet Djurens 
Rätt. Av revisorerna skall en vara auktoriserad. Av suppleanterna skall en vara auktoriserad. Mandattiden 
är två år. Som revisorer kan ej väljas av Förbundet Djurens Rätt anställda personer.”

utgår, för att ersättas med:

•   ”På ordinarie riksstämma förrättas val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant för Förbundet Djurens 
Rätt. Bägge skall vara auktoriserade. Mandattiden är två år. Som revisorer kan ej väljas av Förbundet 
Djurens Rätt anställda personer.”

BESLUT: bifalla 15.3.2 (enkel majoritet) 
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Notering: Eftersom yrkandet handlar om en stadgeändring, och det bifölls med enkel majoritet, så behöver 
yrkandet bifallas på ytterligare en riksstämma för att stadgeändringen ska gå igenom.

15.3.3 Angående frmatecknare

Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering

–   att följande textavsnitt §7 mom 1:

•   ”Förbundet Djurens Rätts frma tecknas av den eller dem som förbundsstyrelsen inom sig utser. Den eller
de måste vara myndig(a).”

utgår, för att ersättas med:

•   ”Förbundet Djurens Rätts frma tecknas av den eller dem som förbundsstyrelsen utser. Den eller de 
måste vara myndig(a). Firman tecknas två i förening.”

BESLUT: bifalla 15.3.3 (enhälligt)

15.3.4 Angående medel och gåvor tillställda lokalavdelningar

Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering

–   att följande textstycke §17:

”Förbundet Djurens Rätts lokalorganisationer har till uppgift att ge Förbundet Djurens Rätts medlemmar 
möjlighet till debatt och till aktivt arbete samt att i ett effektivt organisationsarbete verka som 
riksorganisationens basorganisation genom:

• att bedriva medlemsrekrytering,

• att sprida information om Förbundet Djurens Rätts ändamål,

• att bedriva en aktiv och planerad mötesverksamhet i form av interna medlemsmöten samt utåtriktade

informationsmöten och andra aktiviteter,

• att bevaka och aktualisera lokala frågor som rör Förbundet Djurens Rätts intressen och ändamål,

• att verka för ett aktivt studiearbete bland medlemmar och andra intresserade i frågor som rör

Förbundet Djurens Rätts verksamhet samt

• att delta i sammankomster och utbildningar som riksorganisationen arrangerar för respektive typ

av lokalorganisation.”

får tillägget:

• ”att de medel som lokalavdelningen förfogar över används inom Djurens Rätts verksamheter.”

BESLUT: bifalla 15.3.4 (enhälligt)

15.3.5 Angående antalet revisorer för lokalavdelningar inom Djurens Rätt

Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering:

–   att följande textavsnitt §20, mom 1, punkt 5:

•   ”Revisorernas berättelse”
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utgår, för att ersättas med:

•   ”Revisorns berättelse”

–   att följande textavsnitt §20, mom 1, punkt 10:

•   ”Val av två revisorer jämte suppleanter”

utgår, för att ersättas med:

•   ”Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant”

–   att följande textavsnitt, §24:

•   ”Lokalavdelningens räkenskaper avslutas för kalenderår och överlämnas i god tid till revisorerna för 
granskning.

Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge en skriftlig berättelse över föregående års räkenskaper.

Av berättelsen skall framgå revisorernas förslag om till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.”

utgår, för att ersättas med:

•   ”Lokalavdelningens räkenskaper avslutas för kalenderår och överlämnas i god tid till revisorn för 
granskning.

Revisorn skall senast en vecka före årsmötet avge en skriftlig berättelse över föregående års räkenskaper. Av

berättelsen skall framgå revisorns förslag om till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.”

BESLUT: bifalla 15.3.5 (enhälligt)

__________________________________________

Proposition 4. Proposition gällande stadgeändringar 2.

Förbundsstyrelsens förslag:

15.4

–   att stadgeändringar 15.4.1–15.4.3 antas i sin helhet.

På påverkanstorget har 8 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

15.4.1 Verksamhetsrevisorernas uppdrag

Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering:

–   att följande textstycke i §10

•   ”På ordinarie riksstämma förrättas val av två verksamhetsrevisorer och två suppleanter för en tid av två 
år. Verksamhetsrevisorerna har till uppgift att granska att av riksstämman fattade beslut verkställs. 
Verksamhetsrevisorerna har närvarorätt vid förbundsstyrelsemötena, och skall vartannat år avlägga en 
skriftlig rapport till riksstämman. Som verksamhetsrevisorer kan ej väljas av Förbundet Djurens Rätt 
anställda personer.”

utgår, för att ersättas med:

•   ”På ordinarie riksstämma förrättas val av två verksamhetsrevisorer och två suppleanter för en tid av två 
år. Verksamhetsrevisorerna har till uppgift att kontinuerligt granska förbundsstyrelsens arbete och se till att 
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den arbetar i enlighet med den verksamhetsinriktning och de beslut som riksstämman fattat, att stadgar och 
andra för styrningen viktiga dokument följs, och att av riksstämman fattade beslut verkställs.

Verksamhetsrevisorerna kan vid behov även föreslå åtgärder till förbättringar under året. 
Verksamhetsrevisorerna skall av Förbundsstyrelsen ges tillgång till kallelser till och protokoll från 
styrelsemöten, liksom till relevanta styrdokument.

Verksamhetsrevisorerna har närvarorätt vid förbundsstyrelsemötena, och skall vartannat år avlägga en 
skriftlig rapport till riksstämman. Som verksamhetsrevisorer kan ej väljas av Förbundet Djurens Rätt 
anställda personer.”

BESLUT: bifalla 15.4.1

Notering: Eftersom förslaget handlar om en stadgeändring, och det bifölls med enkel majoritet på förra 
riksstämman, så börjar stadgeändringen gälla nu när den bifallits på ytterligare en riksstämma.

15.4.2 Ändring av lokalavdelningsstyrelses storlek

Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering:

–   att följande text införs i §22 Mom 1:

•   ”Beslut att ändra styrelsens storlek kan fattas av årsmöte, förutsatt att styrelsen som minimum ännu 
utgörs av 4 ledamöter och 2 suppleanter. Sådant beslut ska i sådant fall fattas innan personval utförs. Beslut
om att ändra styrelsens storlek kräver 2/3 majoritet. Om frågan väcks på årsmötet krävs enhälligt beslut, i 
enlighet med § 20, mom 2. Beslut om utökad styrelse gäller till nästkommande årsmöte.”

BESLUT: bifalla 15.4.2

Notering: Eftersom förslaget handlar om en stadgeändring, och det bifölls med enkel majoritet på förra 
riksstämman, så börjar stadgeändringen gälla nu när den bifallits på ytterligare en riksstämma.

Reservation
Kai Zimmerl, ombud för Karlstad-Hammarö 17/5. 
Jag reserverar mig gällande beslutet i proposition 4.2.2. Ändring av lokalavdelningsstyrelsens storlek. 
Den beslutade stadgetexten är inte tillräckligt väl genomtänkt. Detta kan leda till oklarheter vid 
lokalavdelningens årsmöten. 

15.4.3 Angående datum för när motioner ska vara tillhanda lokalavdelning

Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering:

–   att följande textavsnitt, §20 mom 2

•   ”Motion till årsmöte som rör organisationens verksamhet skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 
januari.”

utgår, för att ersättas med:

•   ”Motion till årsmöte som rör organisationens verksamhet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor 
före årsmötesdagen.”

BESLUT: bifalla 15.4.3

Notering: Eftersom förslaget handlar om en stadgeändring, och det bifölls med enkel majoritet på förra 
riksstämman, så börjar stadgeändringen gälla nu när den bifallits på ytterligare en riksstämma.

__________________________________________
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Proposition 5. Proposition för en ny vision för Djurens Rätt

Förbundsstyrelsens förslag

15.5.A 

- att ny vision för Djurens Rätt är För en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till 
sina egna liv.

På påverkanstorget har 21 ombud yrkat bifall och 1 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 15.5.A

__________________________________________

Övriga förslag från förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen föreslår

15.6.A

–   att varje kommuns lokalavdelning ska kunna ansöka om 10 % av medlemsavgifterna i kommunen 
årligen.

På påverkanstorget har 9 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 15.6.A

Förbundsstyrelsen föreslår: 

15.7.A

–   att förbundsstyrelsens ordförande får ett heltidsarvode om 31 500 kr per månad (2015-2017). 

BESLUT: bifalla 15.7.A

§ 16 Övriga motioner och skrivelser från medlemmar och lokalavdelningar

Alla motioner och skrivelser från medlemmar och lokalavdelningar behandlades under §14.

§ 17 Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter

Förbundsstyrelsen föreslår

17.1.A

–   att medlemsavgifterna är oförändrade.
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Månadsbetalande medlem via autogiro (månadsgivare): från 25 kr i månaden

Årsbetalande medlem: 240 kr per år

Medlem med reducerad avgift (ungdom eller pensionär): 100 kr per år

Barn 0-13 år, medlemskap i Rädda Djuren-Klubben: 100 kr per år

På påverkanstorget har 11 ombud yrkat bifall och 0 ombud yrkat avslag.

BESLUT: bifalla 17.1.A

§ 18 Val av ordförande, tillika ledamot, i förbundsstyrelsen

Presidiet yrkar:

18.1.A

–   att stämman frångår arbetsordningen genom att inte ha sluten omröstning (eftersom det enbart fnns ett 
förslag till denna post).

BESLUT: bifalla 18.1.A

Valberedningen föreslår:

18.2.A

–   att Camilla Björkbom väljs till ordförande, tillika ledamot, för förbundsstyrelsen 2015–2017.

BESLUT: bifalla 18.2.A

§ 19 Val av förbundsstyrelsens övriga ledamöter och suppleanter

Presidiet yrkar:

19.1.A

–   att förbundsstyrelsen väljs slutet med röstlappar med poängsättning av kandidaterna från 8 till 1 och att 
valberedningen väljs slutet med röstlappar med poängsättning av kandidaterna från 6 till 1.

Till förbundsstyrelsen: De fyra kandidatersom får fest poäng blir ordinarie ledamöter i 4 år; de som hamnar
på plats 5 och 6 blir suppleanter i 4 år, den på plats 7 blir ordinarie ledamot i 2 år, den på plats 8 blir 
suppleant i 2 år.

Till valberedningen: Den kandidat med fest poäng blir ordförande, tillika ledamot, samt sammankallande 
för valberedningen. De på plats 2 och 3 blir ordinarie ledamöter. De på plats 4-6 blir suppleanter.

BESLUT: bifalla 19.1.A
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Följande personer är valberedningens förslag till Förbundsstyrelsens övriga ledamöter och suppleanter (med 
årtal när mandatperioden går ut):

• Charloth Johansson, 2019

• Leo Mille, 2019

• Tina Hogevik, 2019

• Eva Diesen, 2019

• Sofa Kamlund, 2017 fyllnadsval

• Johan Nilsson, 2019

• Isa Olsander, 2019

• Erik Jansson, 2017

Rösträkningens resultat (73 ombud röstade):

• Tina Hogevik 372 poäng ord ledamot, 4 år

• Eva Diesen 345 poäng ord ledamot, 4 år

• Sofa Kamlund 339 poäng ord ledamot, 4 år

• Isa Olsander 332 poäng ord ledamot, 4 år

• Leo Mille 308 poäng suppleant, 4 år

• Charloth Johansson 304 poäng suppleant, 4 år

• Johan Nilsson  232 poäng ord ledamot, 2 år

• Erik Jansson 170 poäng suppleant, 2 år

BESLUT: Att välja Tina Hogevik, Eva Diesen, Sofa Kamlund och Isa Olsander som ordinarie ledamöter på 4
år; att välja Leo Mille som suppleant på 4 år; att välja Charloth Johansson som suppleant på 4 år, att välja 
Johan Nilsson som ordinarie ledamot på 2 år, att välja Erik Jansson som suppleant på 2 år.

§ 20 Val av revisorer och suppleanter

Presidiet yrkar:

20.1.A

–   att frångå arbetsordningen genom att inte ha sluten omröstning, eftersom det enbart fnns ett förslag till 
denna post):

BESLUT: bifalla 20.1.A
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Presidiet yrkar:

20.1.B

–   att behandla dessa personval i klump

BESLUT: bifalla 20.1.B

20.2.A

BESLUT: att välja följande personer till revisorer respektive revisorssuppleanter:

Knut Heilborn, ordinarie revisor

Fredrik Hellmark, ordinarie revisor

Anna Landerholm Granberg, revisorssuppleant

Linda Andersson, revisorssuppleant

Samtliga var nominerade av valberedningen. Beslutet togs med acklamation.

§ 21 Val av ledamöter, suppleanter och ordförande i valberedning

Se beslut om arbetsordning under §19.

Rösträkningens resultat (73 ombud röstade varav 2 röster ogiltigförklarades):

• Sofa Ulriksson 225 poäng ordförande och sammankallande

• Daniel Alvbåge 184 poäng ordinarie ledamot

• Sofa Leander 172 poäng ordinarie ledamot

• Angelo Tapia 171 poäng suppleant

• Jonas Norberg 171 poäng suppleant

• Zoe Owman 160 poäng suppleant

• Frida Svensson 154 poäng

• Lilian Bäckman 71 poäng

• Jennie Leino 57 poäng

BESLUT: att välja Sofa Ulriksson till ordförande och sammankallande för valberedningen; att välja Daniel 
Alvbåge och Sofa Leander till ordinarie ledamöter; att välja Angelo Tapia, Jonas Norberg samt Zoe 
Owman till suppleanter. 
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§ 22 Vid stämman väckta frågor

Inga väckta frågor.

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

__________________________________________ __________________________________________

Linnéa Haglund, ordförande Marcus Samanni, ordförande

__________________________________________ __________________________________________

Linn Bleckert, sekreterare Carina Nilsson, sekreterare

__________________________________________ __________________________________________

Olle Selin, justerare Erik Anderberg, justerare

__________________________________________

Emelie Nyberg, justerare
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Bilaga A.  Uttalande antaget på Djurens Rätts riksstämma i Göteborg den 16 maj 2015.

Regeringen måste öka anslagen för att utveckla alternativ till djurförsök 

Omkring en miljon djur utnyttjas i djurförsök i Sverige varje år, och då är inte provfske medräknat. Strävan
måste hela tiden vara att vi ska kunna ersätta djurförsök, för detta krävs ekonomiska resurser. 

Djurens Rätt har under en längre tid drivit förslag om att det i Sverige ska inrättas ett kompetenscentrum 
för 3R-frågor (3R-center) för att förbättra arbetet med djurförsöksfrågor. 3R är hämtat från de 3 R:ens 
princip:

• Replace (ersätta)

• Reduce (begränsa)

• Refne (förfna/minska lidandet)

Regeringen gav den 20 november 2014 Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett 3R-center. 
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2015. Finansieringen är helt avgörande för 
att centret ska kunna drivas och Jordbruksverket har av regeringen äskat 10 miljoner kronor per år för 
bildandet och därefter driften av ett 3R-center. Regeringen har inte beviljat de pengarna, utan anser att det 
ska fnansieras inom ramen för deras nuvarande budget. Läget nu är att Jordbruksverket inte har någon 
budget för fnansiering av 3R-centret.

Med en satsning på omkring 10 miljoner kronor skulle det för djuren viktiga 3R-centret få förutsättningar 
att kunna genomföra sitt uppdrag.

Regeringen avsätter årligen 13 miljoner kronor totalt för att utveckla alternativa metoder till djurförsök. 
Det räcker till enbart några få projekt. En rimligare summa att börja med vore 130 miljoner kronor. Som en
jämförelse kan vi ta att det enligt regeringens budgetproposition satsas totalt omkring 125 miljarder kronor 
på forskning och utveckling. Det fnns alltså pengar i systemet. Om en mycket liten andel av de pengarna 
omfördelas till att användas för att fnansiera utveckling av alternativa metoder till djurförsök kan de göra 
stor skillnad.

Vi måste sätta ordentligt tryck på politikerna och den svenska regeringen för att alternativen ska utvecklas. 
Det behöver satsas mycket mer pengar på utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Det är också 
nödvändigt att ett 3R-center fnansieras, för att det inte ska bli ett misslyckande. Djuren som lider och dör i 
djurförsök har väntat länge nog.
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Bilaga B. 

Talarstatistik 2015
Djurens Rätts Riksstämma

Andel av anmälda deltagare per kategori

2011 2013 2015

*Ej angivet 4,4 % Annat/inget 3 % Annat/inget 3,5 %

Kvinnor62 % Kvinnor 62 % Kvinnor 59 %

Män 33,5 % Män 35 % Män 37 %

Andel av antal inlägg per kategori

2011 2013 2015

- Andra 0 % Andra 6 %

Kvinnor 33 % Kvinnor 52 % Kvinnor 46 %

Män 67 % Män 48 % Män 48 %

Andel av talartid per kategori

2011 2013 2015

- Andra 0 % Andra 6 %

Kvinnor 36 % Kvinnor 46 % Kvinnor 46 %

Män 64 % Män 54 % Män 48 %

Sammanfattning 

2013 2015

En tredjedel av deltagarna var män En tredjedel av deltagarna var män

och deras inlägg har tagit drygt hälften av tiden. och deras inlägg har tagit knappt hälften av tiden. 

En liten förbättring mot tidigare år.

2013 2015

20 % av deltagarna har talat 18 % av deltagarna har talat.

80 % har inte talat. 82 % har inte talat. En svag försämring.
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