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Styrelsen har bestått av:    Valberedningen har bestått av: 

Ordförande Elisabeth Torehov  (vald till åm 2018) Ester O´Hara (sammankallande) och  

Vice ordförande Håkan Larsén (vald till åm 2018) Daniel Johansson och Carina Nilsson 

Kassör Annalena Levin (vald till åm 2019)  Revisor har varit: 

Sekreterare Ronny Stenberg (vald till åm 2019) Johanna Gustafsson 

Ordinarie ledamot Åke Johansson (vald till åm 2018) Revisorsersättare har varit: 

Suppleant Tina Zellrin (vald till åm 2019)  Sandra Påsse och Birgitta Persson 

Suppleant Charlotte Stenberg (vald till åm 2018) 

Antal medlemmar har ökat med 8 sedan förra året och vi var vid årsskiftet 423 st i Trollhättan och 

Vänersborg. Trollhättan: 250 medlemmar och Vänersborg: 173 medlemmar Kul med uppåtgående 

trend även i år! 

Vi har under året haft 5 protokollförda möten utöver årsmötet den 26 feb 2017. (10/1, 26/2, 31/5, 

7/9 0ch 19/10) 

• Inför påsk hade vi med två insändare i TTELA. En om ägg från burhöns och en om påskfjädrar. 

• Ester O Hara tog en första kontakt med kommunen ang påskfjädrar som vi sedan tog över. 

Resultatet blev att Trollhättans Stad antog en policy att inte använda fjädrar mer! Artikel i 

TTELA.  

• Cirkus Maximus satte upp massor med affischer om circus i stan under april månad. Vi ringde 

en trafikingengör om att de satt olagligt i flera rondeller och nära korsningar mm. Det visade 

sig att cirkus Maximus inte ens hade tillstånd att sätta upp dem så Thn stad åkte ut och tog 

ner alla affisher! 

• Den 24 april delade vi ut flygblad i olika bostadsområden. 

• 26-28 maj deltog Tina från styrelsen på riksstämman i Malmö. 

• 22 juli hade vi ett bord med information på Fallens Dagar ihop med Trollhättans Kattsluss. 

Mycket lyckat! Vi delade ut många tidningar, material och info till alla åldrar. 



• 4 oktober på Djurens Dag med tema Adoptera hemlösa djur hade vi insändare i TTELA om 

fördelen med att adoptera djur. Elisabeth stod på Curves och informerade om Djurens Rätt 

och Kattslussen. 

• Den 24 november på pälsfria fredagen hade vi också en insändare i TTELA med rubriken ”Köp 

aldrig päls från djur!” På kvällen arrangerade vi en ljusmanifestation på Kompassen i 

Trollhättan för att uppmärksamma alla djur som dör endast för att bli päls. Det blev sedan en 

stor artikel i TTELA den 25 november. Bra! 

• Ännu en artikel i TTELA den 29 dec om att vi i Djurens Rätt vill se ett förbud mot fyrverkerier. 

• Vi har under året försett begravningsbyråer med information om Djurens Rätt och tipsat om 

att man kan ge gåvor till minne av någon avliden eller ge testamenten till Djurens Rätt. 

• Vi har även delat ut lagt ut info-broshyrer och tidningar på vårdcentraler, tandläkare, Navet i 

Uddevalla, Body Shop, Hälso Kost i Thn och Hundlyckan i Vbg utöver postlådor i 

bostadsområden. 

• Inga studiebesök genomförda trots vissa försök med länsstyrelsen. 

• Ingen matlagningskurs i år tyvärr pga ont om ledare. 

Tyvärr är deltagandet lågt på våra aktiviteter och det blir svårt att få engagemang för att för att göra 

fler evenemang. Vi jobbar dock på i styrelsen och hoppas att engagemanget smittar av sig på fler 

aktiva under kommande år! Det vi gör är så viktigt! 

//Styrelsen på styrelsemöte den 2018-01-10 

 

 


