
Förslag
Verksamhetsplan 2022
Djurens Rätt Växjö

Våra mål
Det övergripande målet för Djurens Rätt som organisation är att vara en röst för alla djur i
samhället och försvara deras rättigheter. Djurens Rätt Växjö vill under året jobba mot detta
mål genom att främst fokusera på att värva aktiva medlemmar som kan hjälpa till att driva
lokalföreningen och hela Djurens Rätt framåt. Vi vill också fokusera på att inspirera
konsumenter och företag att göra djurvänliga val och få allmänheten att vilja engagera sig i
djurrättsliga frågor.

Vår verksamhet under året
För att uppnå dessa mål ska vi fortsätta synas på lokala evenemang som exempelvis Karl
Oskar-dagarna samt arrangera egna evenemang där nya aktiva medlemmar kan värvas. För att
medlemmarna ska känna sig delaktiga och vilja vara med och påverka ska vi bjuda in dem till
öppna möten och som volontärer vid evenemang. Vi ska även fortsätta lägga upp nyheter,
rapportera om aktiviteter vi genomfört samt dela inlägg på Facebook och Instagram för att
kommunicera med redan aktiva medlemmar och för att värva nya.

Vi ska driva en bokcirkel under året där vi bjuder in medlemmar att delta. Vi kommer att läsa
böcker med djurrättstema, diskutera dem och sedan lägga upp referat på sociala medier för att
inspirera andra.

För att engagera och upplysa allmänheten om vad Djurens Rätt står för och jobbar med ska vi
även i fortsättningen synas i samhället genom att exempelvis dela ut informationsmaterial på
stan, sätta upp affischer och dylikt samt skriva insändare i lokala tidningar.

Vi ska uppmärksamma Djurens Rätts olika kampanjer under året genom att exempelvis dela
inlägg på sociala medier, dela ut information på stan samt uppmana allmänhet och
medlemmar att skriva under uppropslistor.

Vi hoppas att vi under år 2022 kommer att kunna anordna fler aktiviteter än vad som har varit
möjligt de två senaste åren på grund av covid-19. Vi har dock i åtanke att vi kanske kommer
att behöva fortsätta anpassa vår verksamhet en tid framöver. Vid behov kommer vi att hålla
våra möten digitalt, inklusive bokcirkeln, och fokusera mycket på att informera allmänhet och
medlemmar om djurens situation via sociala medier. Om vi anordnar aktiviteter där vi träffas
fysiskt kommer vi självklart att följa restriktioner och rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och regeringen.
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För att underlätta vid planering av aktiviteter ska vi i största möjliga mån använda oss av
Djurens Rätts årsplanering och ta del av det material som verksamheten tillhandahåller.
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