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Verksamhetsplan 2022
Föreningens mål är att alla djur i Örnsköldsvik med omnejd ska ha goda levnadsförhållanden,
vilket innebär att de ska ha ett hem och deras behov ska tillgodoses och bemötas med empati.
Vi är en ideell förening ansluten till Djurskyddet Sverige. Som förening arbetar vi i första hand
med hemlösa djur samt djur som på annat sätt befinner sig i utsatta situationer. Vi rehabiliterar,
behandlar och placerar dessa djur i nya hem.

Föreningsverksamhet
Mål:
● Omhänderta, hjälpa och hitta nya hem åt hemlösa katter.
● Hjälpa djurägare att efterlysa bortsprungna katter samt förmedla och vid behov
omhänderta upphittade katter.
● Jobba förebyggande med situationen Sverige har med hemlösa katter.
● Erbjuda privatpersoner hjälp med att omplacera sina katter. Men även andra djur om
behovet finns.
● Färdigställa utemiljön på balkongen för katterna på katthemmet
●

Anställa en person på deltid på Lunnebo katthem.

Medlemmar
Mål:
● Öka medlemsantalet till 500 medlemmar.
● Att våra jourhem och volontärer ska vara medlemmar i föreningen.
Utbildningar
Mål:
● Styrelsemedlemmar ska uppdateras och utbildas i aktuella Djurskyddsfrågor.
● Volontärer för katthemmet ska ha kunskap om traumatiserade och skygga katter.
● Utbilda barn och ungdomar i Djurskyddets egna utbildningsmaterial REDE som står för
Respek, Empati, Djur och Etik. Målet är att samarbeta med skolor kring detta.
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Kampanjer
Mål:
● En kastreringskampanj som ska nå ut till “utsatta områden” i Örnsköldsvik.
● En information och ID-märknings-kampanj i samband med att lagstiftningen för
ID-märkning och registrering av katter träder i kraft den 1 januari 2023 .
● Två övriga kampanjer för att höja kattens status under Hemlösa katters vecka och kattens
dag.

Marknadsföring/synas utåt
Mål:
● Samarbeten med veterinärkliniker och djuraffärer under kampanjer.
● Annonsera kampanjer och tävlingar i sociala medier.
● Arrangera två öppet hus-dagar på katthemmet för allmänheten.
Samarbeten och sponsorer
Mål:

● Bibehålla de samarbeten vi har.
● Hitta nya samarbeten som gynnar föreningens verksamhet.
● Arbeta fram förslag samt hitta “bur-sponsorer” till rummen på katthemmet.

