Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Halmstad-Falkenberg 2016
Januari

Förberedelser årsmöte

Februari

Årsmöte (13/2)
Uppropsbrev på Facebook-sidan angående fjädrar i samband med Melodifestivalen
(17/2)
Insändare i Hallandsposten om fjäderboor i samband med Melodifestivalen (24/2)
Artikel i Hallandsposten om fjäderboor i samband med Melodifestivalen (25/2)
Debattartikel i Hallandsposten/Hallands Nyheter ”Djurvänner kritiska till fjäderboor i
stan” (25/2) Styrelsemöte (27/2)

Mars

Debattinlägg nr 2 angående fjädrar under påsken
Insändare om fjädrar
Mailkontakt med Indiska angående hundskinn

April

Styrelsemöte (9/4)
Mingel (filmkväll med aktiva medlemmar) (17/4)

Maj

Informationsutdelning på Vapnö betessläpp (1/5)

Juni-Juli

Sommaruppehåll

Augusti

Styrelsemöte (27/8)

September

Nystartsmöte (24/9)

Oktober

Informationsbord under kulturnatten (1/10)
Mingel och knytkalas med aktiva medlemmar (7/10)
Regionträff i Göteborg (9/10)
Evenemang på Facebook angående kalvarna Emil och Knut som hotades av slakt
(28/10)

November

Styrelsemöte (5/11)
Insändare ”Stadsbondgårdens kalvar”, samt artikel i Hallandsposten om hur
Facebookupprop/evenemang för att rädda kalvarna Emil och Knut (7/11)
Demo på stan ”Pälsfria fredagen” (26/11)
Insändare Hallandsposten ”Det är bäst att överge vår gamla köttkultur” (30/11)

December

Artikel i Hallandsposten om kalvarna Emil och Knut på stadsbondgården (12/12)
Matdemo på Ica Maxi Högskolan (18/12)

Djurens Rätt Halmstad-Falkenberg bildades 2012 och har varit aktivt nu i fem år.
2016 har varit ett år då de utåtriktade aktiviteterna på stan har fått stå tillbaka lite grann, men då
vi å andra sidan varit mer aktiva på nätet och i media (insändare). Detta för att nå ut till folket,
medvetandegöra andra och kanske få nya medlemmar och aktiva. Vi har inte lyckats genomföra
allt vi tänkte i verksamhetsplanen men har å andra sidan gjort andra saker. Nedan följer en

beskrivning om vad vi gjorde under 2016.

Verksamhet 2016
Januari-februari
Förberedde inför årsmötet. Packade och skicka ut kallelse till årsmötet.
Genomförde årsmöte lördagen den 13/2.
Styrelsemöte 27/2.
I samband med Melodifestivalen i Halmstad 2016, satte Halmstad Kommun upp fjäderboor i stan.
Vi lade upp ett uppropsbrev på våran Facebook-sida som folk fick maila till passande
mailadresser/personer/politiker.
Mars
I mars fick vi med ett debattinlägg om inköp och användning av fjädrar i påsk, i inlägget framfördes
kritik mot fjädrar och förslag som att utfärda en tävling i skolorna för alternativ.
Vi fick även med en insändare om fjädrar i Hallandsposten.
Mailkontakt startades med Indiska angående om de använder, eller känner till om hundskinn,
mailet innehöll länkar (text + youtube) om hur övrigt skinn görs i Indien; ko, buffel och får.
April
I april hade vi årets andra styrelsemöte 9/4. Vi hade även mingel med aktiva medlemmar där vi
tittade på filmen Peaceable Kingdom.
Maj
I maj var vi på plats på Vapnö betessläpp den 1/5. Vi delade ut information på ca 300-500 bilar
samt hade ett bra samtal med en person som varit anställd för Vapnö länge.

Juni-Juli
I Juni och juli hade vi sommaruppehåll.
Augusti
Vi hade styrelsemöte 27/8.
September
Vi hade ett nystartsmöte 24/9, där vi förberedde med att affischera samt skapa ett facebookevenemang. Till mötet kom 6 nya aktiva.
Oktober
I oktober hade vi ett informationsbord under Kulturnatten i Norre Katts Park den 1/10. Den 7/10
hade vi mingel och knytkalas med aktiva medlemmar. Vi var 4 personer som deltog i Regionträffen
i Göteborg den 9/10 tillsammans med andra från lokalavdelningar i Halland, Västra Götaland och
Värmland. Vi skapade ett evenemang på Facebook angående kalvarna Emil och Knut, två tjurkalvar
på stadsbondgården 28/10. Det fördes även ett samtal med Helena Kummel, stadsbondgårdens

verksamhetschef.

November
Vi hade styrelsemöte den 5/11. Hallandsposten skrev en artikel 7/11 om vårt
Facebookupprop/evenemang för att rädda tjurkalvarna Emil och Knut och publicerade två
insändare med rubrikerna ”Stadsbondgårdens kalvar” och ”Det är bäst att överge vår gamla
köttkultur”. Vi hade informationsbord på stan den 26 november i samband med Pälsfria fredagen,
där vi delade ut information om päls.

December
Artikel i Hallandsposten om kalvarna Emil och Knut på stadsbondgården, genom facebookevenemanget den 12/12. Vi hade även en matdemo på Ica Maxi Högskolan den 18 december.
Övrigt
Vi har varit aktiva på facebook, uppmanat folk att mejla butiker som säljer päls, tipsat om veganska
produkter, informerat om protestlistor man kan skriva på, tipsat om artiklar, radioinslag mm.

