
Verksamhetsberättelse 2019 Djurens Rätt Karlskrona 
 

 
 
2019 har varit ett händelserikt djurrättsår då vi varit synliga med många utåtriktade aktiviteter 
i Karlskronas lokalorganisation. Vi har såväl stått på stan som ordnat tillställningar med 
vegomat, filmvisningar, föreläsningar och haft samarbeten av olika slag. 
 
Sedan årsmötet 2019-02-13 har styrelsen sett ut enligt följande:  
 
Ordförande: Ami Niglöv 

Vice ordförande: Jenny Svensson 

Sekreterare: Annie Karlsson 

Kassör: Hasan Qela 

Ledamot: Karin Karlsson 

Ledamot: Lena Andersson 

Suppleant: Mattis Tebäck 

Suppleant: Michael Fristedt 

Revisor: Mattias Nilsson 

Revisorssuppleant: Karl-Erik Petersson 

Valberedning ordinarie (sk): Mathias Frank 

Valberedning suppleant: Max Åkerström 



På årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen, balansräkningen 
och revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.  
 
Utöver årsmötet har vi haft 9 protokollförda sammanträden, öppna för alla medlemmar.  
 
Aktiviteter 
 
Verksamhetsplanens mål om att vara synliga och medverka på positiva och attraktiva 
evenemang har uppfyllts.  
 
Vi har aktivt värvat medlemmar vid våra aktiviteter under året. Vid årsskiftet låg 
medlemsantalet på 360, tyvärr en minskning med 10 medlemmar från föregående år.  
 
Inlägg i sociala medier har gjorts under hela året för att uppmärksamma Djurens Rätts olika 
sakfrågor. 2019 var det exempelvis val till EU-parlamentet varför vi uppmärksammade 
Djurskyddsslöftet och djurvänliga kandidater i sociala medier. Även tryckt 
informationsmaterial har spridits på offentliga platser och i brevlådor.  

Kampanjen 99 miljoner har fortsatts uppmärksammas under 2019 och så även i Karlskrona, 
både i sociala medier och på stan vid minst 4 tillfällen.  

 



 

Den 6 april hjälpte vi till att ordna evenemanget En Grönare Vår och serverade veganska 
våfflor och visade hur man kan fira en djurvänlig påsk. Evenemanget blev välbesökt och vi 
hade också ett populärt påsklotteri där vi lottade ut påskägg med veganska produkter! 

Många veganska vinster lottades ut i påsklotteriet! 
 
Vid två tillfällen har vi ordnat föreläsning för allmänheten om köttkonsumtionens  
miljöpåverkan med Peter Kalmström från Supervegobloggen och bjudit på fika.  

Den 24 april på försöksdjurens dag stod vi utanför The Body Shop och samlade in 
namnunderskrifter för djurfri forskning och hade samtidigt många positiva konversationer.  

I år var det riksstämma i Örebro 31 maj- 2 juni då bland annat en ny verksamhetsinriktning 
togs fram för organisationen. Från Karlskrona närvarade 3 ombud. Till riksstämman hade vi 
med oss en motion från Karlskronaavdelningen om att prioritera upp djurförsöksfrågan. 
Motionen gick inte igenom. Extra kul i år var att vår styrelsemedlem Annie tilldelades 
aktivistpriset Eldflugan för sitt engagemang tillsammans med alla andra i Karlskronas 
lokalavdelning.  

 



Våra fantastiska volontärer på Lövmarknaden, både två- och fyrbenta! 

I sedvanlig ordning hade vi infobord vid Lövmarknaden 20 juni. Vi uppmärksammade 
kycklingarnas situation, värvade nya medlemmar. Tack vare våra volontärer som tagit sig 
lång väg för att vara med fick vi en massa material utdelat under dagen.  

Våra aktiva har dessutom deltagit i sommarturnén på andra stopp. På Djurens Rätts mässa 
Vegovision i Malmö 4 maj och Stockholm 3-4 november ställde även flera från Karlskrona 
upp som volontärer. 

Vi har deltagit i både digitala och fysiska träffar anordnade av riksorganisationen, till exempel 
ordförandekonferensen den 5 oktober som gav värdefull kunskap över såväl kommunalt 
påverkansarbete som motivering till ideellt engagemang.  

Under sommaren hjälpte vi på lokalt initiativ till med att samla in namn digitalt mot 
Naturvårdsverkets beslut att avliva övergivna vattensköldpaddor, vilka senare överlämnades 
till regeringen och Naturvårdsverket.  

Det blev tyvärr ingen grillning som vi 
planerat i verksamhetsplanen detta året på 
grund av eldningsförbud, men likväl ett 
stort knytkalas på Saltö 23 juli med över 
30 personer, där vi även kunde bjuda på 
vegoprodukter sponsrade av ICA Maxi.  

 

 

https://www.skrivunder.com/protestera_mot_naturvardsverkets_beslut_att_skjuta_vattenskoldpaddor?fbclid=IwAR3IEErjIhCJTwzOZ1AciJgSEcHzUH4ShXlMPZqubuxR9xjp5TJqNX4J5jk


En vegankost springer man långt på! Karlskrona Stadslopp. 

Den 1 augusti sprang vi för djuren i Karlskrona Stadslopp och delade även ut många 
vegohäften till besökare på Skärgårdsfesten.  

Djurens dag och adoptionstemat uppmärksammades den 5 oktober när vi stod på stan 
bredvid Kattkommando Syd och bjöd på kanelbullar.  

Vi samarbetade med biograferna i både 
Ronneby och Torsås för att visa den nya 
dokumentären The Game Changers. 
Sammanlagt visades filmen för ca 65 
besökare och tidningar, material och 
nyttiga snacks blev utdelat till besökarna.  

 

 

 

 

Recept och Djurens Rätts nummer om 
kost och träning delades ut i samband 
med visningen av The Game Changers. 

 



 

 

Även i år ordnade vi ett veganskt julbord, 
denna gången för ca 35 personer den 16 
november hos mysiga Café Kura. Julbordet 
blev uppskattat och recepten efterfrågade som 
vanligt.  

Ett av verksamhetsplanens mål var att arbeta 
för vegonorm i Karlskrona kommun. Förutom 
våra evenemang där vi serverat eller bjudit på 
vegansk mat har vi tillsammans med andra 
engagerade medborgare samlat in 
namnunderskrifter för vegonorm och hållbar 
mat i Karlskrona kommun. Medborgarförslaget 
lämnades in med över 300 underskrifter i 
november.  

På pälsfria fredagen 29 november delade vi ut 
flygblad på stan om minkfarmerna.  

Verksamhetsplanens mål om att arbeta för ett 
fyrverkerifritt Karlskrona uppfylldes inte helt i 
år. Vi har uppmärksammat frågan i våra 
kanaler men politiskt påverkansarbete har 
ännu inte bedrivits lokalt. Framtagning av 
folder/flygblad är påbörjad på 
medlemsförfrågan.  

I slutet av året samlade vi in Veganuari-löften 
både fysiskt och digitalt.  

Veganskt julbord på Café Kura.  

 

Medier 

Vår insändare om att att vi är positiva till förslaget att kommunen ej bör upplåta kommunal 
mark åt cirkusar med djur publicerades i både BLT och Sydöstran. 
 
Vid påsk fick vi en insändare om äggindustrin publicerad i Sydöstran,  BLT  och till och med 
Dagens Nyheter.  
 
Ami intervjuades av SVT Nyheter i april angående kosläpp.  

https://www.skrivunder.com/skriv_under_for_allbar_mat_i_karlskrona_kommun?fbclid=IwAR2hWxzI3Kdfx4SdB7cHHF7bJoP0LVAx37D3be9gNDl5PPUl8v2qVch12cU
https://www.skrivunder.com/skriv_under_for_allbar_mat_i_karlskrona_kommun?fbclid=IwAR2hWxzI3Kdfx4SdB7cHHF7bJoP0LVAx37D3be9gNDl5PPUl8v2qVch12cU
https://www.sydostran.se/karlskrona/klimatmarsch-med-krav-till-kommunen/
https://www.sydostran.se/karlskrona/klimatmarsch-med-krav-till-kommunen/
https://www.blt.se/debatt/garna-cirkus-men-utan-djur/?fbclid=IwAR0eprLp8LDM3d-upd7g2BJd9sHfu8kVkLKWnhhedtiKFiTNEiFXB6Q8YLk
https://www.sydostran.se/insandare/djurcirkus-speglar-samhallet/
https://www.sydostran.se/insandare/ar-agget-vart-sitt-pris/?fbclid=IwAR0RKAoEIIm32lMo_26PLMXsBsWB9ktVqx6aIpW7HKpx1xixV8xH3_Hdwlg
https://www.blt.se/debatt/ar-agget-vart-sitt-pris/
https://www.dn.se/asikt/avsta-agg-och-fira-en-djurvanlig-pask/?fbclid=IwAR3w03RAO0n0lz019NBgkvkL5rxAyuspPXSwH22FYwHN9s8_5hQbM7zw0PI
https://www.dn.se/asikt/avsta-agg-och-fira-en-djurvanlig-pask/?fbclid=IwAR3w03RAO0n0lz019NBgkvkL5rxAyuspPXSwH22FYwHN9s8_5hQbM7zw0PI
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/demonstranter-hotar-stora-koslapp-i-ronneby


Annies utmärkelse av Eldflugan plockades upp av lokalmedia och skrevs om i BLT och 
Sydöstran.  

Annie intervjuades av BLT för ett  personporträtt  (artikelserien “Röda Stolen”) och pratade då 
om Djurens Rätt och veganismen.  
 
Djurens Rätt Karlskrona vill tacka alla våra medlemmar och för alla samarbeten, gåvor och 
engagemang vi fått under året. Det är tack vare er som vi kan fortsätta vara en röst för 
djuren!  

 
 

 

 
  

https://www.blt.se/karlskrona/aktivisten-annie-far-pris/?fbclid=IwAR3BN2xetX470ROzUUTz5pCYn_JcOBgitMnBOyQZWQ7YW3ggHprcQGUxoZ8
https://www.sydostran.se/karlskrona/arets-eldfluga-brinner-for-att-skapa-opinion/
https://www.sydostran.se/karlskrona/arets-eldfluga-brinner-for-att-skapa-opinion/
https://www.blt.se/feature/annie-karlsson-ar-en-naturkraft-pa-riktigt/

