
 

Gotlands Djurskyddsförening    Visby mars 2021 

 

 

Information om inställt ÅRSMÖTE 

Vårt årsmöte som vi brukar ha i början av mars blir inställt, vi återkommer på vår 

hemsida med besked om nytt årsmötesdatum och plats för mötet! 

Föreningens styrelse har under 2020 bestått av Toni Wisth, ordf. Lotta Persson vice ordf. 

Arvo Keinonen kassör, Anita Keinonen sekr. Leif Söderström och Birgitta Wintland som 

ledamöter, och Kjell Hallgren som suppleant.  

Medlemsavgiften för 2021 tas tacksamt emot på bankgiro 826-5761 eller på swishnr 

123 302 4486  

Avgiften är 200:- för enskild medlem eller 250:- för familj. 

Du stöder vårt arbete med djurskyddet och vår skötsel av smådjursbegravningsplatsen på 

Skogsholm  

Som medlem får Du Svenska Djurskyddsföreningens tidning om djurskydd.  

Om Du betalar över internet eller med swish är det viktigt att Du anger namn.  

Vi är också tacksamma om Du anger Din e-postadress, så vi snabbt och billigt kan 

komma i kontakt med våra medlemmar.  

Gotlands Djurskyddsförening  

Anita Keinonen, sekr.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c/o Keinonen         E-post:                                                          Hemsida:                                            tel. 072-70 30 755           Org.nr 834000-1612                                                                                                                                     

Skördegatan 16     info@gotlandsdjurskyddsforening.se     gotlandsdjurskyddsforening.se                                               bankgiro 826-5761                                                  

621 54 Visby                                                                                                                                                                                          swish  123 302 4486 

Lite om vår verksamhet under 2020 

Vid årsskiftet hade föreningen 135 medlemmar. 

Hedersmedlemmar 

Hedersmedlemmar i föreningen är Rolf Beinert och Åke Ottosson 

 
Gotlands Igelkottsfond 
Gotlands Igelkottsfond bildades 2011 av Gotlands Djurskyddsförening och styrelsen och medhjälpare 

i Kottefonden fortsätter oförtrutet sitt arbete för igelkotten.  

Fondens styrelse 2020 har bestått av 

Ordförande: Lars Gahnström Vice ordf. Mona Stengård, Sekr. Lotta Persson Ledamöter: Inger 

Gahnström, Kerstin Wångdahl, Emma Sewell och Arvo Keinonen som adj kassör.  

 

 



 

 

 

 

Forts. ”Lite om vår verksamhet under 2020” 

 

Verksamheten på Skogsholm 

Antalet begravda djur under året har varit 40-tal djur.    

Vi har ett avtal med Gotlands Smådjurskrematorium. Under 2020 har de lämnat aska från 

samkremerade djur (377) som har begravts på allmän plats. 

 

Vår städdag i april blev inställd! 

Vår dag i allhelgonahelgen på Skogsholm som vi numera har både fredag och lördag, kunde vi 

genomföra som vanligt eftersom vi var utomhus. Det är mycket uppskattat när vi bjuder på glögg och 

pepparkakor.  

Vi tackar också Håkan Björk och Leif Pettersson för deras engagemang och arbete på Skogsholm! 

 

Träffpunkt Gråbo 
Vi är en av många organisationer som finns på Träffpunkt Gråbo. Under året har vi inte haft några 

styrelsemöten, men strax innan pandemin bröt ut så hade vi vårt årsmöte där. I övrigt har vi inte haft 

någon verksamhet där. 

 

Cafékvällar på Träffpunkten 

Innan pandemin bröt ut så hade vi en cafékväll på Träffpunkt Gråbo med bandet Handsome Molly. 
 

Samarbete med Kattstödet  

Gotlands Djurskyddsförening stöder kontinuerligt Kattstödet Gotland i deras verksamhet. 

 

Marknadsföring och hemsida 

Vår hemsida, www.gotlandsdjurskyddsforening.se, uppdateras med hjälp av Ann Cederlund i Sanda. 

Vi får också hjälp av Ann med layouten och uppdateringarna av våra informationsfoldrar och visitkort.  

 
Årets Djurvän 

Årligen sen 2003 har vi delat ut priset. Det brukar avslöjas i direktsändning i Gotlandsradion vem som 

tar hem priset! Eftersöksgruppen i Jägarförbundet Gotland fick förra årets djurvänpris. 

Även denna aktivitet skjuter vi på framtiden, meddelande på hemsidan kommer! 

Vårt deltagande i Medeltidsveckan och 

Marknader/evenemang 

Blev helt inställt. 

.  

Svenska Djurskyddsföreningen 
Vi är glada för den ekonomiska samverkan vi har med Svenska Djurskyddsföreningen 

. 

Styrelsen Gotlands Djurskyddsförening 
Toni Wisth      Lotta Persson     Arvo Keinonen    Anita Keinonen       

Leif Söderström    Birgitta Wintland    Kjell Hallgren    


