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Året 2020 har varit ett märkligt år för föreningen i Uppsala-Knivsta, där vi liksom 
resten av samhället fått anpassa oss till en digital närvaro. Medlemsantalet har ökat 
med cirka 66 personer sedan förra året.  
 
På grund av att det finns ett sådant stort överskott av medel i kassan, samt att 
evenemang som vanligtvis utgör de stora utgiftsposterna snabbt fick ställas in, så 
beslöt styrelsen att inte ansöka om den andel av medlemsavgifter vi har rätt till från 
riks. Istället bedömdes dom pengarna kunna göra mer nytta hos riksorganisationen.  
 
Planerade fysiska aktiviteter, såsom vår tradition att delta på kulturernas karneval, 
fick ställas in. Ett undantag är från i somras, då vi deltog på sommarturnen och 
kampanjen “kycklingfri” sommar i centrala Uppsala. Vi affischerade också på diverse 
platser i Uppsala, däribland universiteten. 
 

 
 
Det har under det gångna året fortsatt vara kontinuerliga 
medlemsmöten/aktivistmöten på tisdagar varannan vecka klockan 18.00 där 



medlemmar i föreningen har träffats, planerat evenemang och genomfört olika 
uppdrag. De första få mötena kunde ske på plats på NBV’s lokaler i centrala 
Uppsala, men större delen av året har mötena anordnats digitalt på Zoom. Mötena är 
väldigt uppskattade av medlemmar och planeras att fortgå även kommande 
verksamhetsår öppet för alla medlemmar i föreningen. Tack vare mötena så har 
medlemmarna kommit närmare styrelsen och dess arbete. 
 
Under 2020 har Djurens Rätt Uppsala varit mer aktiva och mer engagerade via 
sociala medier än tidigare, till stora delar för att anpassa oss till pandemin. Flera 
inlägg har gjorts i sociala medier och via SMS-gruppen till medlemmarna. Exempel 
på detta är både matlagningsvideo och uppmaningar att delta på vegovision och att 
skriva under protestlistan mot Burger King’s användande av burhöns, varav den 
senare hade ett mycket bra utfall! 
 
 
Styrelsen tackar för allt stöd och för de medlemmar som väljer att stötta vår 
verksamhet och i vårt arbete att sprida djurrätt och hoppas på en god fortsättning! 
 


