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På årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen,
balansräkningen och revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.
Kommunikation och sociala medier
Utöver årsmötet har vi haft 4 protokollförda styrelsesammanträden, öppna för alla
medlemmar, där vi bjudit på vegansk fika och mat från lokala restauranger.
Vi har aktivt värvat nya medlemmar vid alla arrangemang under året och
medlemsantalet har stigit sedan föregående år. I början av 2018 hade
Karlskronaavdelningen 352 medlemmar, 42 fler sedan förra årsskiftet.
Vi har haft vår- och julutskick till alla medlemmar.
Förutom vid lokala evenemang har information spridits på offentliga ställen och i
brevlådor.
Antalet följare i sociala medier (facebook och instagram) har ökat under året. Inlägg
har ofta gjorts om våra aktiviteter och olika frågor Djurens Rätt driver. För att främja

intresset för veganmat har vi dessutom tipsat om vegovänliga matställen i Karlskrona
och delat recept i sociala medier.
Press och media
Vi har fått två olika insändare publicerade i lokaltidningarna. Den första skrevs under
Djurens Rätts vecka med fokus på fiskar och hamnade i Sydöstran.
http://www.sydostran.se/insandare/fiskar-ska-omfattas-av-djurskyddslagen/
Den andra om att Sverige bör avveckla minkfarmerna togs in i såväl Sydöstran som
BLT. http://www.sydostran.se/blekinge/dags-sverige-stoppar-minkfarmerna/
http://www.blt.se/debatt/dags-att-avveckla-minkfarmerna-2/
Vi har intervjuats i lokalradio angående lex Maja.
Nyhetssidan 24Blekinge skrev en artikel om vår flygbladsutdelning inför
Försökdjurens Dag. http://24blekinge.se/2017/04/21/de-uppmarksammarforsoksdjurens-dag/
På Pälsfria fredagen 24 november tog Sydöstran kort på vår bur som visar hur
minkarna har det på landets pälsfarmer, vilket resulterade i en tidningsartikel.
http://www.sydostran.se/karlskrona/ljus-for-minkarna/
Aktiviteter
Vi har bland annat deltagit i evenemang på stan anordnade av Karlskrona City och
uppmärksammat särskilda temadagar och högtider.
Den 22 april stod vi utanför butiken The Body Shop och samlade in många
namnunderskrifter mot djurförsök och delade ut flygblad. På Försöksdjurens Dag 24
april fortsatte namninsamlingen och flygbladsutdelningen på stan.
Djurens Rätts riksstämma 2017 hölls den 26-28 maj i Malmö. Ami och Annie
närvarade som ombud från Karlskronaavdelningen.
Vi gick med i Prideparaden 3 juni där flera nya ansikten slöt upp. Vi syntes bra med
riksorganisationens banderoll.
På Lövmarkanden 22 juni hade vi ett
informationstält tillsammans med
sommarturnén. Många nya medlemmar
värvades och ett stort antal
namnunderskrifter för Europas grisar
under kampanjen End Pig Pain samlades
in.

Prideparaden i Karlskrona

Den 19 juli ordnades en uppskattad vegogrillkväll på Saltö badplats där både
människor och hundar deltog.

Vegogrillkväll. Besökarna bidrog med
trevlig musik!
På Live Green-festivalen i Hoglands Park 4-5 augusti hade vi informationsbord båda
dagarna och även en djurrättslig konstutställning med alster av Linda P. En donerad
tavla lottades ut till en lycklig vinnare.
På Pälsfria fredagen 24 november ordnades en ljusmanifestation för minkarna på
landets pälsfarmer. På plats fanns en bur i verklig storlek med gosedjursminkar i för
att visa hur djuren spenderar sina liv. Många ljus tändes av förbipasserande och
manifestationen uppmärksammades av lokalmedia. 	
  

Ljusmanifestation för minkarna

Vinnare av den fina
djurrättstavlan under Live
Green

Den 17 december hade vi ett bord vid Karlskrona Citys adventsmarknad och sålde
veganska bakverk och delade ut veganska recept.

Adventsmarknad på stan
Våra egentillverkade bokstavsarmband med djurrättsliga budskap har varit populära
och sålt bra på de olika evenemangen under hela året.
Karlskronaavdelningen vill rikta varmt tack till alla medlemmar som står på djurens
sida och för alla inkomna gåvor. Även till alla andra som på något sätt hjälpt till med
att sprida vårt budskap om djurs rättigheter. Tillsammans närmar vi oss en värld där
djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

