Verksamhetsberättelse 2018 Uppsala-Knivsta
2018 har varit ett intensivt men väldigt roligt år för den lokala föreningen Uppsala-Knivsta. Efter att
föreningen fick en ny styrelse under årsmötet som hölls i februari har det skett många förändringar.
Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen fokuserat på att skapa goda administrativa rutiner och
system för att kunna underlätta föreningens arbete i framtiden för kommande styrelser och
verksamhetsår. Bland annat har föreningen nu bytt bank till en mer etisk och miljövänlig bank, hittat
bra och effektiva interna kommunikationsvägar mellan styrelsemedlemmar och arbetat på ett bättre
digitalt arkiveringssystem samt inventerat och investerat i förråd i NBVs lokaler.
Styrelsen har också jobbat med en förbättrad kommunikation mellan de aktiva medlemmarna i
föreningen för att kunna tillhandahålla dem stöd och råd i relation till aktiviteter som de vill genomföra.
Styrelsen har också jobbat på en tydligare arbetsordning och bättre fördelning av ansvars- och
arbetsuppgifter för att förhindra att allt arbete hamnar på några få nyckelpersoner. Styrelsen har haft 8
styrelsemöten utspridda över under det gångna året där besluten som tagits har fattas. Några av möterna
har haft besök av medlemmar som fått deltagit i diskussion men som ej haft rösträtt. Styrelsen har delat
upp de olika ansvarsområdena i föreningen mellan styrelsemedlemmarna.
Det har under det gångna året fortsatt vara kontinuerliga medlemsmöten/aktivistmöten på NBV
onsdagar klockan 18.00 där medlemmar i föreningen har träffats, planerat evenemang och utfört olika
uppgifter. Mötena, som är öppna för alla medlemmar, är väldigt uppskattade och kommer
förhoppningsvis att fortgå även kommande verksamhetsår.

Januari
Uppstartsmöte - Den 17 februari anordnades ett uppstartsmöte på studieförbundet NBV för att inspirera
och peppa medlemmar inför det nya djurrättsåret och välkomna nya aktiva till föreningen. Det
diskuterades mycket om det nya året, vilka kampanjer medlemmar önskar att vi vill driva, främst med
fokus på de politiska valen men också på hur vi kan göra Uppsala till en mer djurvänlig stad.
Februari
Samtal på Stadsbiblioteket med Tora Holmberg - Måndagen den 5 februari bjöd Djurens Rätt Uppsala
in forskaren Tora Holmberg till ett samtal på Stadsbiblioteket i Uppsala. Samtalet leddes av Tore
Andersson Hjulman och handlade om urbana djur, hur djur och människor interagerar i städer och vad
som skulle kunna vara bättre. Djurens Rätt bjöd på fika i samband med samtalet som var väldigt
uppskattat. Arrangemanget gjordes i samarbete med Stadsbiblioteket och NBV.

Tore Andersson Hjulman och Tora Holmberg under samtalet på Stadsbiblioteket den 5 februari.

Utställning på Blåsenhus – Den 6 februari blev föreningen kontaktad av Volontärbyrån att medverka
på Volontärbyråns och Uppsala Universitets lunchmässa på Blåsenhus den 6 februari, då vi vid tidigare
tillfälle deltagit vid liknande event. Mässans syfte var att synliggöra olika volontärorganisationer i
Uppsala kommun och ge oss möjlighet att informera om volontärmöjligheter i våra organisationer.
Under själva mässan blev vi tilldelade ett bord där vi ställde ut information om oss, till exempel
vegoguiden och foldrar med i formation om djurindustrin, samt där vi stod och samtalade med
intresserade. Det var många som kom fram och samtalade med oss, både människor som visste vilka vi
var och funderade på att engagera sig mer och människor som inte visste vilka vi var men gärna ville få
information om det. Vi informerade även om kommande event samt om vår pågående matlagningskurs,
som många lät intresserade av att delta i. Mässan var väl ordnad och strukturerad och vi känner oss
mycket nöjda med vår representation!
Våffelmöte – Den 21 februari anordnades ett lite större medlemsmöte där vi åt veganska och
djurvänliga våfflor. Det dök upp många medlemmar som var intresserade av verksamheten i Uppsala
och som hade många bra idéer för året 2018. Bland annat att anordna filmkväll och om kampanjer inför
valet senare under året.
Årsmöte och pizzakväll – Den 24 februari hölls årets årsmöte. Efter årsmötet gick flertalet medlemmar
och avslutade kvällen med en pizzakväll på Sherlocks Stone Mill som ett väldigt trevligt avslut på
dagen. Det var väldigt uppskattat och många nya medlemmar önskade fler liknande kvällar med andra
medlemmar från Djurens Rätt.
Matlagningskurs med Powerd by Plants (Let’s Eat) – Under våren har det på söndagar anordnats
matlagningskurser med fokus på vegansk- och djurvänlig mat på ungdomshems tillsammans med
Djurens Rätt Uppsala-Knivsta och Powered by Plants ledd av Anders Lundin. Kurserna har varit
väldigt uppskattade och välbesökta av såväl medlemmar från Djurens Rätt som personer som velat lära
sig mer om att laga mat. Kurserna har vid varje tillfälle haft ett tema som man utgått från och har varit
finansierad med bidrag från Djurens Rätt och studieförbundet Bilda. Kurserna har fortsatt ha fristående
verksamhet under hösten och planerar även att ha det under hösten 2019. Se mer information på
letseatveggiesuppsalablog.wordpress.com.

Mars
Partiundersökning inför valet 2018 – Under våren har en arbetsgrupp tagit fram och utformat en enkät
till representanter för riksdagspartierna i Uppsala. Politikernas svar på enkäten sammanfattades i en
broschyr som trycktes upp och delades ut inför valet.
Uppsala, en buräggsfri och fjäderfri kommun – Inför påsken var det flertalet kommuner i Sverige
som tog ställning mot att använda ägg från hönor som sitter i bur och som även slutat att använda
fjädrar från djur i sitt påskpynt. Uppsala var en av dessa kommuner..

April
Samarbete med The body shop på försöksdjurensdag – Den 24 april hade vi ett samarbete med
skönhetsföretaget The Body Shop som har en butik i Forumgallerian. Medlemmar från Djurens Rätt
stod i deras butik och uppmanade folk att skriva på ett upprop om att djurtestar i kosmetiska syften
internationellt ska förbjudas. Kampanjen samlande totalt ihop 8 miljoner röster som lämnades in till FN
under oktober månad. The Body Shop i Uppsala var mycket nöjda och glada över Djurens Rätts
Uppsalas deltagande och vill gärna fortsätta ha evenemang med oss i framtiden.

Kulturernas karneval – Den 27 april var det dags för det årliga deltagandet på Kulturernas Karneval i
Engelska parken. Det var en solig och strålande vårdag och under dagen stod volontärer från Djurens
Rätt och pratade vego med besökarna och värvade flertalet medlemmar. Många av besökarna var
väldigt glada över att Djurens rätt fanns på plats och önskar att vi syns på fler liknande evenemang i
Uppsala.

Maj
SVT och kosläpp - Den 9 maj medverkade vår medlem Anna Harenius i SVTs morgonsoffa för att
prata och kritisera om kosläpp som sker under våren. Anna är utbildad etolog och jobbar numera med
sakkunnig på Djurens Rätts Stockholmskontor.
Filmvisning av Unlocking the Cage – Den 23 maj visade Djurens Rätt filmen Unlocking The Cage på
slottsbiografen. Filmen följer djurrättsaktivisten och advokaten Steven Wise med en grupp andra
advokater som försöker att jobba för att djur ska högre legal status i samhället. Filmvisningen var
väldigt uppskattad och många personer deltog på filmvisingen. Efteråt bjöd föreningen på fika och det
hölls ett samtal med frågor om filmen.

Juni
Vegangrillning på nationaldagen - Den 6 juni anordnades en grilldag med kubbspel i
Ekonomikumparken. Trots att vädret svek oss dök några tappra personer upp och det blev ett väldigt
trevligt knytkalas och turnering i kubb med Djurens Rätts medlemmar.

Juli - Augusti
Under sommarturnén pausade gruppen sin verksamhet men flera av medlemmarna i Djurens Rätt har
deltagit i Djurens Rätts rikskampanj Sommarturnén, genom kampanjen hittade även många nya
medlemmar till Uppsala-Knivstas lokala grupp.

September
Politikerdebatt och utdelning av valguiden
Under våren och sommaren tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram en valguide där de partier som sitter
i Uppsala Kommun fick svara på frågor kring djurrätt. Valguiden sammanställdes och trycktes i fysisk
format och dagarna innan valet delades den ut på stan i centrala Uppsala. Den 5te september
anordnades en politikerdebatt på Slottsbiografen där representanter från de olika partierna fick svara på
frågor kring djurrätt. Debatten modererades av Anna Harenius och var ett mycket uppskattat
evenemang.
Uppstartsmöte
Den12 september hade aktivistgruppen höstens första möte där det bjöds på paj. Några nya medlemmar
kom som höll sig fortsatt aktiva under hela hösten. Aktivistgruppsmöterna fortsatte hålla sina möten på
onsdagar klockan 18.00 på NBV under hösten.

Oktober
Tacokväll
Den 3 oktober anordnades en tacokväll där medlemmar lagade och åt tacos tillsammans. Under
middagen diskuterades många djurrättsfrågor och vad för aktiviteter eller arrangemang man kan
anordna under året 2019.

Pizzakväll
Den 19 anordnades en pizzakväll på Sherlock’s där medlemmar samlades och åt pizza till
självkostnadspris. Det var en mycket trevlig och uppskattad kväll.

November
Vegovision
Första helgen i november anordnades den stora vegomässan Vegovision av Djurens Rätt riks i
Stockholm. Flertalet av Uppsala-Knivstas medlemmar och aktivister var med so volontärer på mässan
och många uttryckte att det var väldigt roligt att få vara med och hjälpa till vid ett sånt stort evenemang.
Fika på Los Vegos
Efter ett facebookinlägg möttes några medlemmar upp på Los Vegos för att locka till sig nya
medlemmar och för att bara ta en fika och prata om djurrättsfrågor med varandra.

December
Julbord
Den 13 på luciadagen anordnades ett julbords-knytkalas på i Blodstensvägens lokaler där medlemmar
uppmuntras att ta med sig vegomat. Tillsammans dukades det upp ett stort och fint långbord med
fantastisk djurvänlig mat för att visa att även julbordet kan vara vegetariska. Det var en mycket fin
kväll och ett perfekt avslut på verksamhetsåret!
Styrelsen i Uppsala-Knivsta vill tacka alla både gamla och nya medlemmar för ett fantastisk
verksamhetsår med många fina minnen och händelser samt aktivistgruppen för deras engagemang!

