Djurens Rätt Malmö

Verksamhetsberättelse 2018
Under 2018 har Djurens Rätt Malmö genomfört medlemsmöten regelbundet en gång i
månaden. Vi har även haft sammanlagt fyra styrelsemöten under året. Styrelsen har även
signerat kontrakt på ny lokal i centrum, där möten och förråd kommer att finnas för 2019
och framåt. Det gamla förrådet i Kirseberg har sagts upp och rensats.
Vi har fortsatt använda Instagram-kontot djurensrattmalmo som har ökat från 200 till 267
följare under året. Vi har skickat ut nyhetsbrev en gång i månaden samt uppdaterat våra
medlemmar om pågående aktiviteter genom Facebook.
Vi har uppdaterat ”Vegoguiden” för Malmö som finns tillgänglig på vår hemsida. En guide
som förra styrelsen lanserade för att förenkla möjligheten att göra djurvänliga val i Malmö.
Nedan följer en översikt över vilka aktioner och evenemang lokalorganisationen genomfört
under 2018:
I mars hade vi ett påskpyssel där vi ville presentera alternativa dekorationer till fjädrar. Vi
hade även en manifestation i samband med påsken för att uppmärksamma äggkonsumtionen och dess nackdelar.
I april startade vi en vegansk matlagningskurs hos ABF. Kursen sträckte sig under fyra
tillfällen, en gång i veckan. Vi ville även uppmärksamma försöksdjurens dag den 24 april,
detta gjorde vi genom en infoutdelning.
I maj var det rikskonferens i Stockholm, vi erbjöd våra aktiva medlemmar att få delta i
konferensen på bekostnad av lokalorganisationen. 2 medlemmar åkte.

I juni deltog vi i feministisk festival tillsammans med andra föreningar. Vi värvade
medlemmar och delade ut material.
I augusti fick vi reda på att det fanns djur som far illa i parkerna i Malmö. Därför tog vi fram
en flyer som vi delade ut i Pildammsparken för att uppmärksamma folk på detta.
I september deltog vi i Open Your Eyes to Malmö på Malmö Universitet för att värva nya
medlemmar.
I oktober delade vi ut veganska kanelbullar samt anordnade ett halloween-pyssel då vårt
senaste pyssel blivit väldigt uppskattat. Även detta pyssel blev väldigt uppskattat och drygt
50 personer besökte oss.
I november anordnade vi en kycklingmanifestation i samband med kampanjen 99 miljoner
där vi samlade namnunderskrifter mot svensk fågel.
I december anordnade vi en liten julavslutning på medlemsmötet i form av ett veganskt
julbord. Vi deltog även på julmarknaden på Far i Hatten där vi delade ut smakprov av
prinsk*rvar, k*ttbullar med mera. För att ytterligare uppmärksamma djurens situation under
julen delade vi även ut flyers och tidningar.
I januari 2019 har vi ordnat så Mattias Kristiansson kommer till Stadsbiblioteket för bokprat,
detta är den sista aktivitet för nuvarande styrelsen.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och aktiva som har hjälpt oss under det
gångna året att genomföra allt detta för djuren!

