
 
Gotlands Djurskyddsförening  

Verksamhetsberättelse 2017 
Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening vill härmed redogöra för verksamheten 

under 2017. 

 

Styrelsens sammansättning: 

Ordf. Toni Wisth, v ordf. Lotta Persson, sekr. Anita Keinonen, kassör Arvo Keinonen 

Ledamöter: Leif Söderström och Birgitta Wintland. 

Suppleant: Kjell Hallgren  

Adj. till styrelsen: Åke Ottosson 

Revisorer: Hans Andersson, Anders Lekander. 

 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte hölls den 16 mars 2017 på Träffpunkt Gråbo 

 

Antal medlemmar  

Vid årsskiftet hade föreningen 135 medlemmar. 

Hedersmedlem i föreningen är Rolf Beinert. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har förutom årsmötet haft 4 protokollförda styrelsemöten. 

Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningen. 

 

Gotlands Igelkottsfond 

Fondens styrelse har bestått av 

Ordförande: Lars Gahnström 

Ledamöter: Inger Gahnström 

Mona Stengård, Carina Kristiansson, Lotta Persson och 

Camilla Artinger och Arvo Keinonen som adj. kassör. I övrigt hänvisas till Kottefondens egen 

verksamhetsberättelse. 

 

Djurbegravningsplatsen  
Antalet begravda djur har varit 12 på allmän plats, 26 i nya gravar, 12 i egna tidigare betalda 

gravar, sammanlagt 50   

Vi har ett avtal med Gotlands Smådjurskrematorium. Under 2017 har de lämnat aska från 290 

samkremerade djur som har begravts på allmän plats. 

 

Som vanligt var det god uppslutning på vår städdag i april.  

Vi ordnade en uppskattad fredagseftermiddag med glögg och pepparkakor på Skogsholm i 

allhelgonahelgen. 

Stort tack till Åke som gör ett gott arbete på vår smådjursbegravningsplats! 

 

Träffpunkt Gråbo 

Under året har vi haft våra styrelsemöten, vårt årsmöte samt att vi deltagit i 

samordningsmöten på Träffpunkt Gråbo. 



Cafékvällar på Träffpunkten 

Vi har under året arrangerat tre cafékvällar med musik och sång. Alla kvällarna har varit 

välbesökta. 

 

Samarbete med Kattstödet  

Under året har vi haft ett gott samarbete med Kattstödet bl.a. med en chipmärkningskampanj 

med hjälp av Lotta Persson. 

 

Marknadsföring och hemsida 

Vår hemsida, www.gotlandsdjurskyddsforening.se, uppdateras kontinuerligt med hjälp av 

Ann Cederlund i Sanda. Vi får också hjälp av Ann med layouten och uppdateringarna av våra 

informationsfoldrar och banderoller.  

 

Årets Djurvän 
Till Årets Djurvän 2016 utsågs Joakim Åstrand.   

Vi lyckades överraska Jocke i direktsändning en fredag i Maris Café. Han tilldelades 

diplom och höna tillverkad av keramikern och konstnären Ulla Ahlby i Viklau. 

 

Medeltidsveckan 

I samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen, Sofie och Conny Jonasson, Kottecentralen 

och Gotlands Igelkottsfond har föreningen deltagit i Medeltidsveckan där vi förmedlat 

information om vårt landskapsdjur igelkotten.  

Intresset hos besökarna var stort – vårt stånd blev flitigt besökt. Ett bra tillfälle att komma i 

kontakt med många för att informera om Igelkottsfondens arbete. 

 

Marknader/evenemang 

Föreningen har deltagit i marknader bl. a Fårösunds marknad, Slite marknad, Kräklingbo 

marknad, Klinte marknad. Vi har även deltagit på Skördefestivalen i Roma.  

Deltagandet på Hemse Torgdag genomfördes av Gotlands Igelkottsfond.  

 

Fågelvandringar 

I samarbete med Träffpunkt Gråbo, Carpe Diem och Cancerföreningen Rosa och med Sivert 

Söderlund som kunnig ledare arrangerade vi tre fågelvandringar från februari-mars i området 

kring Gråbo.   

Länsstyrelsens samverkansgrupp 

Vi har inte blivit kallade till något möte under året, men under 2017 har vi fortsatt att dela ut 

Valpvalet-broschyren på marknader. Fokus i denna broschyr är info till allmänheten om vad man skall 

tänka på vid valpköp och att alla hundar skall märkas och registreras.  

 

Svenska Djurskyddsföreningen 

Under en vecka i augusti har vi varit behjälpliga vid uppdatering av Svenska 

Djurskyddsföreningens stadgar. 

 

Visby den 18 januari 2018 

Styrelsen  Gotlands Djurskyddsförening 
 

Toni Wisth      Lotta Persson     Arvo Keinonen     Anita Keinonen       

 

Leif Söderström    Birgitta Wintland    Kjell Hallgren    


