
Årsmöte
Lördag 24/2
2018

Stockholm



nÅgra svar frÅn en av skoLföreLäsningarna vi gjorde 2017. 
frÅgan var: vad tror du djuren skuLLe säga tiLL oss om de kunde prata? 
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dagordning

1.  Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet
2.  Godkännande av kallelsen
3.  Godkännande av dagordningen
4.  Fastställande av röstlängd
5.  Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse
6.  Revisorns berättelse
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhets år
8.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan och 
 budget för nya verksamhetsåret
9.  Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen
10.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
11.  Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant
12.  Val av minst en (1) ordinarie valberedare 
 jämte minst en (1) suppleant
13.  Motioner och övriga skrivelser från medlemmar
14.  Vid mötet väckta frågor
15.  Mötet avslutas
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ÅrsmöteshandLingar 2018

Stockholm Djurens Rätt är Sveriges största 
 djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler 
än 40 000 medlemmar.

 Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och 
arbetar med lagliga metoder, när vi jobbar för 
ett samhälle som inte förtrycker djur. 

Djurens Rätt Stockholm har dryga 6 000  
medlemmar. I dag tar vi tillsammans alla beslut, 
om val av personer för uppdrag och planer för 
Djurens Rätt Stockholm! 

Välkomna! 
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försLag tiLL verksamhetspLan 2018–2019

Djurens Rätts vision är För en värld där djur respekteras som 
kännande individer med rätt till sina egna liv. 

Djurens Rätt Stockholms verksamhetsplan 2018–2019 är indelad 
i tre delar: bas, nationellt och lokalt. Bas är Stockholmsavdelningens 
aktiviteter. Nationellt är det som också görs på nationell nivå. Lokalt 
är de områden som vi föreslår ska belysas extra detta verksamhetsår. 
Sociala medier är en av de kanaler som vi använder oss av för att visa 
på Stockholmsavdelningens eget arbete med djurrätt.

Bas
enkLa mÅnadsutdeLning: Vi ska ha minst fem (5) enklare flyersutdel-
ningar. 
medLemsmöten: Vi ska hålla ett medlemsmöte mån at li gen.

nationeLLa projekt
vegovision: Stockholmsavdelningen ska ha en egen monter i Stock-
holm.
sommarturnén: Djurens Rätts riksorganisation besöker hela Sverige 
under sommarmånaderna. Vi finns på såväl stora som små tillställ-
ningar. I Stockholm ska vi ordna minst två (2) stopp.

LokaLa projekt
inkLuderingsstrategi: Med inspiration från riksorganisationens arbete 
håller en arbetsgrupp i Djurens Rätt Stockholm på att ta fram en 
strategi som berör diskrimineringsgrunderna med särskilt fokus på 
icke-vitas deltagande på lika villkor. 
ordna en aktivitet kring jakt. 

ordna ett föredrag om djurförsök.

studiecirkeL: En (1) studiecirkel ska hållas. Om möjlighet finns, ska 
deltagarnas nya kunskaper även diskuteras/läras ut till andra med-
lemmar på ett lämpligt medlemsmöte.

sociaLa medier
mÅnadens stockhoLmsaktivist: Vi ska fortsätta lyfta fram våra aktiva 
på Facebook.
fiskars Lidande: Sprida kunskap om fiskar och det lidande de utsätts 
för i fiske industrin.
recept: Sprida djurvänliga recept i samband med högtiderna jul, rama-
dan, persiskt/kurdiskt nyår, midsommar och påsk. 
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verksamhetsBerätteLse

Djurens Rätt Stockholm har under året arrangerat flygbladsutdel-
ningar, infobord, medlemsmöten, skolbesök, föreläsningar och 
medlems träffar. Vi har bland annat uppmärksammat djurförsök, 
djurtransporter, grisars situation och spridit kunskap om att välja 
vego och om djurs juridiska status. Totalt har vi ordnat 25 aktivi-
teter/möten. 

Vi har använt oss av sociala medier och vår egen sms-lista för att 
sprida information om våra aktiviteter och uppmuntra till engage-
mang för djuren bland våra medlemmar och följare. Djurens Rätt 
Stockholm har ökat i medlemsantal med 425 medlemmar till 6 169 
medlemmar i skrivande stund. Allt arbete som utförs i Djurens Rätt 
Stockholm är helt ideellt och inget hade varit möjligt utan våra aktiva 
medlemmar.

medLemsmöten
Vi har under året haft ett medlemsmöte i månaden bortsett från juli 
månad då medlemsmötet tog sommarledigt. Medlemsmöten har  
hållits den första tisdagen i månaden på Djurens Rätts riksorgani-
sations kontor på Hornsgatan 123. Vi bjuder alltid på veganskt fika 
för att visa hur lätt det är att äta både djurvänligt och gott.

Medlemsmötet har varit delat i två pass. Först en traditionell  
dag ordning följt av en längre fikapaus och därefter, som avslutning, 
ett tema. Några av de teman vi haft under årets möten är djurvänligt 
påskpynt, tillverkning av vegansk deo, Pride-pyssel, sommarturnén, 
lodjur, räv, Vegovision och kognition. Vid ett möte fick vi besök av 
Djurens Rätt Uppsala-Knivstas aktivistgrupp med vilka vi utbytte 
erfarenheter om det lokala arbetet.

fLygBLadsutdeLningar och infoBord
Vi har arrangerat fem stycken flygbladsutdelningar där vi delat 
ut gratis material om olika djurrättsfrågor till allmänheten. I mars 
delade vi ut vegorecept vid Medborgarplatsen. Vi uppmärksammade 
Försöksdjurens dag den 24 april genom att dela ut foldrar om djur-
försök vid Hornstull. 

I maj var vi vid Globens tunnelbana och delade ut vegorecept och 
foldrar om grisars situation i livsmedelsindustrin. I september delade 
vi ut flyers om grisarnas situation på Odenplan och i december var vi 
i Kista och delade ut julrecept. 19 maj deltog vi med ett infobord på 
Club Devotion på en spelning med bandet Dodgson som bjöd in oss 
att närvara under konserten.

vegovision
Den veganska mässan Vegovision arrangerades för andra gången  
i Stockholm 3–4 november. Mässan arrangeras av Djurens Rätts 
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riksorganisation på Münchenbryggeriet. Djurens Rätt Stockholm 
närvarade med ett eget infobord där vi hade en Stockholms baserad 
quiz, varje deltagare fick en pin och chans att vinna en vegansk 
kokbok. Vi ordnade även »Snällaktivism« i form av en uppmaning 
att skicka kattvykort till regeringen (riksorganisationen skickar 
korten till politiker varje vecka, just för att uppmärksamma hemlösa 
djur). En annan uppskattad aktivitet var fotoväggen där man kunde 
fotografera sig tillsammans med roliga veganska budskap i form av 
pratbubblor och illustrationer. Sist men inte minst hade vi en intres-
selista för att bli aktiv i Stockholm.

föreLäsningar och medLemsträffar
I juni arrangerade vi en uppskattad föreläsning om djurs juridiska 
status som hölls av Eva Diesen, medlem i Djurens Rätt och jurist. 
I november anordnade vi en retorikdag med Gunlög Å Lindell, 
pedagog och forskare från Stockholms universitet. Föreläsningen 
bestod av praktiska- och kroppsövning hur man känner sig tryggare 
och blir en bättre talare. Medlemmarna delade med sig av sina egna 
erfarenheter som vegan och djurrättare. I november ordnade vi även 
en introträff för nya aktiva där nya medlemmar fick veta mer om hur 
en kan engagera sig för djuren genom Djurens Rätt. Inför årets riks-
stämma i Malmö höll vi ett möte där ombud och andra intresserade 
träffades och diskuterade motioner. På mötet gästades vi av Camilla 
Björkbom, förbundsordförande som berättade om hur en riksstämma 
fungerar.

skoLBesök
Vi blev under året inbjudna till Djurgymnasiet i Stockholm vid två 
tillfällen för att föreläsa. I april föreläste vi för en skolklass och i maj 
föreläste vi under en vegodag för ca 70 elever.

deLtagande i stockhoLm pride
Djurens Rätt Stockholm deltog traditionsenligt i Stockholm Pride 
med ett eget bidrag i Stockholm Pride Parade.

sociaLa medier och sms-Lista
Vi har under året använt oss av vår Facebook-sida för att föra ut in-
formation om avdelningens aktiviteter. Vi har i skrivande stund  
2 680 följare på Facebook, vilket är en ökning med 190 följare sedan 
förra året. 

Vi har uppmärksammat flera av våra aktiva genom Månadens 
Stockholmsaktivist där vi på Facebook ställer ett par frågor om djur-
rätt och aktivism. Vi har även spridit information om aktiviteter och 
bilder från aktiviteter vi har haft via vår Instagram där vi har gjort  
36 inlägg under året. Vi har i dagsläget 1 533 följare på Instagram.

Alla medlemmar och aktiva har haft möjlighet att gå med i vår 
sms-lista som är helt gratis. På sms-listan har vi informerat om vissa 
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av våra aktiviteter och även efterlyst volontärer för Stockholms-
avdelningens och riksorganisationens räkning. Lokalavdelningen har 
i början av året skaffat en ny sms-tjänst för att kunna fortsätta skicka 
ut sms till våra prenumeranter. Vi har i skrivande stund 354 pre-
nume ranter på sms-listan, vilket är en ökning med 34 prenumeranter 
sedan förra året.

styreLsens arBete
Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten. Styrelsens kassör 
har under året fått en utbildning i föreningsekonomi. Utbildningen 
genomfördes via telefon med en av Djurens Rätts ansvariga för lokalt 
aktiva. Kassören har sedan på ett styrelsemöte informerat resten av 
styrelsen om det som togs upp i utbildningen.

verksamhetspLan: pÅBörjade eLLer deLvis genomförda mÅL

Bas
enkLare mÅnadsutdeLning: Vi ska ha minst en enklare flygbladsut-
delning varje månad. kommentar: Vi har arrangerat en enklare flyg-
bladsutdelning vid 5 tillfällen under året.

LokaLa projekt
inkLuderingsstrategi: Djurens Rätt Stockholm ska ta fram en 
inkluderings strategi som berör diskrimineringsgrunderna med ett 
särskilt fokus på icke-vitas deltagande på lika villkor. Ett arbete som 
påbörjades 2016 med att Stockholmsavdelningen inkluderar fler
aktiviteter utanför tullarna. kommentar: En arbetsgrupp är bildad 
som har påbörjat ett arbete men arbetet är pausat.

sociaLa medier
recept: Sprida djurvänliga recept i samband med högtiderna jul, rama-
dan, persiskt/kurdiskt nyår, midsommar och påsk. kommentar: Vi har 
spridit recept på Facebook i samband med ramadan.

verksamhetspLan: genomförda och sLutförda mÅL

Bas
Kurs i ekonomi för styrelsen, under kommande verksamhetsår.
medLemsmöten: Vi ska hålla ett medlemsmöte månatligen, första 
tisdagen varje månad. Mötena ska profileras genom att informera om 
tema och gäst samt möjlighet till shopping i Djurens Rätts butik. På 
medlems mötena ska vi lyfta fram veganskt fika och veganska  
produkter och visa på olika alternativ inom det veganska köket.
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nationeLLa projekt
vegovision: Detta är också ett nationellt evenemang, där det är själv-
klart att Stockholmsavdelningen ska vara med och arrangera. I år ska 
fler Stockholmare känna till Vegovision.

LokaLa projekt
djurs juridiska status: Utåtriktad aktivitet där temat är djurs juridiska 
status, gärna i samarrangemang med riksorganisationen. Vi måste 
lägga större fokus på att djur inte kan ägas.
medLemsidéer

utBiLdning: Vi ska arrangera en utbildningsträff om att lära sig argu-
mentera för djurrätt och veganism samt lära oss debattera.
forum: Undersöka möjligheterna att starta ett forum för medlemmar. 
Utreda möjligheter som inkluderar alla, även de som inte har Face-
book.

sociaLa medier
mÅnadens stockhoLmsaktivist: Vi ska fortsätta lyfta fram våra aktiva 
på Facebook.

verksamhetspLanen: ej pÅBörjade mÅL

LokaLa projekt
evenemang: Vi ska medverka vid evenemang i Stockholms förorter/
miljonprogramsområden.
ordna ett föredrag om jakt: Vi ska arrangera ett föredrag om jakt.
ramadan: Utåtriktade aktiviteter i samband med ramadan (26/5–25/6).
översätta materiaL tiLL turkiska, persiska, arabiska, finska och spanska.
medLemsidéer

studiecirkeL: Minst en studiecirkel kring någon av Djurens Rätts 
rapporter ska hållas. Om möjlighet finns, ska deltagarnas nya kunskaper 
även diskuteras/läras ut till andra medlemmar på ett medlemsmöte.
chin-chiLLa: För att stärka gemenskapen i lokalavdelningen ska vi 
ordna minst två sociala evenemang för medlemmar.
önskeLista: Vilket företag vill du ska bli mer veganskt?

sociaLa medier
cheap-vegan: Vi ska lyfta fram att vegansk mat kan vara billig och 
enkel, genom att sprida bilder och recept under #cheapvegan.
djurförsök: Vi ska sprida kunskap om alternativ till djurförsök 
(medicinska).
fiskars Lidande: Sprida kunskap om fiskar och det lidande de utsätts 
för i fiskeindustrin.
päLsfria stockhoLmare: Framhäva butiker i Stockholm som är pälsfria!
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kassaBerätteLse 2017

BaLansräkning 12/31/2017 12/31/2016

TIllgångaR 

Kassa 529,00  529,00

Plusgiro 157 695,94 276 768,14

Bank 197,00 197,00

 158 421,94 277 494,14

SKulDeR och egeT KaPITal    

Skulder 0,00 37 978,23

Ingående kapital 239 515,91 175 395,26

Årets resuLtat −81 093,97 64 120,65

 158 421,94 277 494,14

resuLtaträkning   

InTäKTeR  

gåvor 24 968 33 640

Bidrag från riksorganisationen 0 92 090

Bössinsamling  225

utställningar och aktiviteter  2 900

Föreläsningar  3 000

Försäljning 1 765

Förrådshyra återbetalning  0

Övriga intäkter 842 3 060

 25 810 136 680

    

KoSTnaDeR 

Fodran 206 0

gåvor 59

Bankavgifter 1 120 871

Manifestationer/demonstrationer 120 10 021

utställar- och aktivitetskostnader 26 057

Föreläsningar 12 830 5 000

Försäljningskostnader 0 1 530

lokalhyra 36 000  

Förrådshyra 10 272 12 049

Porto 140

Möteskostnader 9 259 6 403

Tillstånd 756

Resor 408 100

årsmötesutskick 22 218 19 319

Telefonkostnader 1 320

Skuld    

Övrigt 14 332 2 330

 106 904 85 815

Årets resuLtat −81 094 50 865
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BudgetförsLag År 2018

Resultat från föregående år 158 422 kr

inkomster

gåvor  25 000 

Försäljning  0 

Bidrag från riks  0 

summa:  25 000

utgifter

BaS

lokalhyra  36 000 

Förrådshyra* 5 000  

Telefon / sms-tjänst  8 500 

Bankavgifter  1 120 

totaLt  50 620 

opinionsBiLdande arBete

Sommarturné  10 000 

Föreläsningar  21 000 

Vegovision  5 000 

Sociala medier  5 000 

Pälsgruppen  3 000  

Övriga utåtriktade arrangemang  15 000 

totaLt  54 000 

internt arBete

årsmöte  30 000 

Träffar och möten  15 000 

Inkluderingsgruppen  2 000 

Studiegruppen  5 000 

Styrelsen  5 000 

Valberedningen  1 500  

totaLt  58 500 

summa kostnader  163 120 

Budgeterat resultat 20 302  kr

*förutsatt att förrådet sägs upp från och med sommaren 2018.
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motioner

Det har inte inkommit några motioner.
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vaLBeredningens försLag 2018

vaLBeredningen 2017–2018

Tina Hogevik, sammankallande och ordinarie
Stig Johnell, ordinarie
Alexander Eriksson, suppleant

presidium

Mötesordförande Sandra Lamborn
Sekreterare Kristofer Leander

revisorer

Revisor Johan Nilsson, omval
Suppleant Peter Nilsson, omval

styreLse

ordförande Andreas Lindau
ordinarie Ledamöter Andreas Lindau, mandatperiod 2018–2020
 Hanna Kallin, mandatperiod 2018–2020
 Tova Erbén, mandatperiod 2018–2019 
 (fyllnadsval)
 Silke Johansson, mandatperiod 2018–2019
 (fyllnadsval)

suppLeanter

förste suppLeant Barbara Vezilier, mandatperiod 2018–2020
andre suppLeant Angelica Kiemunki, mandatperiod 2018–2019



16

andreas Lindau
32 År
sundByBerg
vegan

Jag heter Andreas Lindau och är 32 år ung ursprungligen från Jön-
köping. Bor i Duvbo Sundbyberg tillsammans med min tjej Emilia. 
Innan vi blev Stockholmare för 3 år sedan så testade vi livet som 
skåningar i Malmö vilket för övrigt är en fantastisk stad. I min yrkes-
roll så arbetar jag idag som Business Controller samt att jag är en del 
av ledningsgruppen för Clas Ohlson Sverige. Min största erfarenhet 
har jag ändå som ledare då jag de senaste fem åren arbetat som 
regionchef i olika delar av landet och innan dess som butikschef.

Jag har varit aktiv i Djurens Rätt sedan drygt ett år tillbaka. Har 
ingen djurrättsfråga som jag vill lyfta fram mer än någon annan utan 
vill arbeta för att förhindra allt förtryck oavsett.

I styrelsearbetet så hoppas jag kunna bidra via mitt ledarskap med 
att bilda en stark styrelse med stort engagemang som smittar av sig 
och som kan öka närvaron och antalet medlemmar i Stockholms-
avdelningen. Jag vill också verka för ett strukturerat men enkelt 
arbetssätt för styrelsen, det skall vara roligt och vi skall ha fokus på 
rätt saker.

Tillsammans med er skall vi göra skillnad för djuren!

hanna kaLLin
26 År
johanneshov
Lakto-ovo vegetarian, med strävan mot vegan

Engagemanget i Djurens Rätt kom efter att ha tagit beslutet att sluta 
äta kött för två år sedan. Har medverkat i Vegovision, sommar-
turnén och flyerutdelningar. Äter mest veganskt och visionen är att 
bli vegan. Har en bra inblick i hur svår den processen är för många 
och tror jag på så vis kan bidra till att Djurens Rätt når en större 
målgrupp.

Har jobbat flera år på ett hunddagis där jag fick uppleva hur    
mycket människor bryr sig om sina husdjur, hur mycket pengar, 
kärlek och tid som de lägger ner. Jag vill hjälpa till i arbetet att bredda 
välviljan människor vanligtvis har till sina husdjur till också till   
exempel industridjur och försöksdjur.

Jag tror att jag kan hjälpa till i styrelsearbetet genom att ha en god 
social kapacitet blandat med en förmåga att få igång nya projekt och 
se saker från olika infallsvinklar.
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tova erBén
27 År
södermaLm
vegan

Jag studerar ekonomi och IT vid Stockholms Universitet (tidigare 
tyska och franska) och har varit aktiv som kontorsvolontär hos 
Djurens Rätt Stockholm i drygt ett halvår. Det som tilltalar mig med 
organisationen är det vänliga men bestämda, realistiska men målin-
riktade tillvägagångssättet och professionalismen som genomsyrar 
allt arbete.

Uppfostrad som vegetarian och vegan sedan gymnasietiden lig-
ger djuren i livsmedelsindustrin mig nära om hjärtat. Djurförsökens 
ofattbara grymhet och den kommersiella uppfödningen av husdjur 
gör mig också illa berörd.

För mig är den viktigaste utmaningen för styrelsen att få fler Stock-
holmsmedlemmar att upptäcka möjligheten att gå på medlemsmöten, 
aktivera sig i den mån man vill och kan och att nyblivna djurrättare 
känner att de har möjlighet att träffa och lära känna varandra.

siLke johansson
16 År
Åkers styckeBruk
vegan

Jag pluggar fotografi och språk, två saker som jag är väldigt intresserad 
av. Jag jobbar också på en hudvårdssalong med kundbemötande och 
kassa. Sedan tre år har jag varit vegan. Engagemanget i Djurens Rätt 
började för två år sedan med en veckas praktik på huvud kontoret, 
och sedan volontärarbete på sommarturné och Vegovision. 

Jag deltog även i Djurens Rätts Förändraprojektet, där unga djur-
rättsaktiva utbildades i påverkansarbete/effektiv aktivism. Projektet 
resulterade i en pod- och filmserie, där jag som en av två program-
ledare fördjupade mig i dessa ämnen.

Det mesta inom djurrätt är otroligt viktigt, men djur som under-
hållning, kläder och livsmedel är kanske de frågor jag helst diskuterar. 
Jag tror jag har en god styrka vid bemötande av folk. Inkludering 
tycker jag vi ska jobba med mer under året, att nå ut till större mål-
grupper är viktigt.
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BarBara veZiLier
28 År
knivsta
vegan

Jag kommer från Frankrike och flyttade till Stockholm 1,5 år sedan. 
Jag är engagerad i Djurens Rätt sedan 1 år tillbaka, som volontär 
på huvudkontoret i Hornstull och på Vegovision 2017. I Frankrike 
har jag också tagit hand om djur som hundvakt och som volontär på 
djurhem.

Jag har en bakgrund inom livsmedelsindustri och agronomi, och 
har tack vare det fått lärt mig mycket om hur djuren behandlas inom 
industrin. Min förhoppning är att som suppleant i styrelsen få mer   
erfarenhet av djurrättsarbete. Jag hoppas att styrelsen tillsammans 
kan ha kul, intressanta diskussioner och höja Djurens Rätt Stock-
holms röst för djuren.

Alla Djurens Rätts sakfrågor är viktiga och organisationen arbetar 
med bra metoder. Tillsammans med styrelsen vill jag fortsätta upp-
lysa människor och sprida kunskap om djurens situation.

angeLica kiemunki
27 År
uppLands väsBy 
vegan

Medlem i Djurens Rätt sedan ett år tillbaka, volontär på Vegovision 
2017. För tre år sedan bestämde jag och min sambo oss för att bli 
veganer. Jag var då i början av min sista graviditet och hade även två 
matglada barn och vår hund Tyr att dela resan med. För ett år sedan 
adopterade vi Lucky, en Staffordshire bullterrier med mer hull än 
ben, också vegan och kär familjemedlem.

Jobbar som undersköterska sedan 20 års ålder och månar om att 
alla ska må bra, oavsett vem du är.

Tillsammans med styrelsen vill jag genomföra målen för 2018. 
Genom att sprida våra kunskaper om livsmedelsindustrin och djur-
försök vill jag nå ut till unga nyfikna målgrupper. Barn/ungdomar 
är framtiden och föräldrar/familjer lyssnar till dem. Jag vill också 
inspirera medlemmar till att bli mer aktiva. När fler vågar engagera 
sig kontinuerligt blir gruppen ännu mer stabil.


