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Vid årsmötet godkändes kassa- och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen. Styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet.  

Kommunikation och sociala medier  

Utöver årsmötet har vi haft åtta protokollförda styrelsemöten, öppna för alla medlemmar. Vi har 

bjudit på fika och vid ett par tillfällen även visat film efter själva mötet.  

Vi har aktivt värvat nya medlemmar under våra arrangemang och medlemsantalet har ökat med 16 

personer till 374 st.  

Vi har gjort vårutskick (samt utskick inför årsmötet) till alla medlemmar.  

Antalet följare på Facebook och Instagram har ökat markant under året. Inläggen har handlat om 

våra aktiviteter och frågor som Djurens Rätt driver. Vi har även tipsat om vegovänliga matställen i 

Karlskrona.  

Press och media  

Vi har synts mycket i lokala medier. Det började redan med en artikel den 9e januari i Sydöstran, om 

en ny aktiv medlem som berättade om hur hon gått med i Veganuari 

http://www.sydostran.se/karlskrona/veganuari-blev-en-rivstart-for-julias-nya-liv/  

Med anledning av Försöksdjurens dag blev vi intervjuade av 24Blekinge, som skrev en artikel: 

https://24blekinge.se/samlar-namnunderskrifter-jag-vill-prata-for-djuren  

När vi sedan demonstrerade för kycklingarna skrev det artiklar av både Sydöstran och 24Blekinge. 

http://www.sydostran.se/karlskrona/kycklingar-far-illa-i-kottindustrin/ och både inför 

https://24blekinge.se/demonstration-mot-kycklingslakten och efter https://24blekinge.se/blot-

protest-mot-kycklingslakten Inför Camilla Björkboms föreläsning om djurrätt och politik blev det en 
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artikel i 24Blekinge: https://24blekinge.se/vegansk-fika-nar-djurens-ratts-forbundsordforande-

kommer-till-blekinge_5f47e3f5  

Med anledning om att Moderaterna i Karlskrona lade fram ett förslag om att införa “nötköttsdagar” i 

offentlig sektor i kommunen den 17 augusti reagerade vi snabbt med ett pressmeddelande, som 

ledde till en artikel baserad på en intervju. Vi fick även med en insändare den 22 augusti. 

http://www.blt.se/karlskrona/m-forslaget-om-notkottsdag-sagas-av-djurens-ratt/  

24Blekinge skrev även om glassutdelningen på internationella vegandagen den 1 november: 

https://24blekinge.se/da-blir-det-gratis-glass-i-gallerian_5f47e3f5  

Både Sydöstran och BLT skrev om vår veganska jultallrik vid En Grönare Jul: 

http://www.sydostran.se/karlskrona/de-serverar-en-mer-hallbar-

jul/?fbclid=IwAR2SRFaVE6i1Vu17h6HqbfEHSbhS4VjjH-d_HG16TgiQYrzsqae9zdahVUE och 

http://www.blt.se/karlskrona/en-gronare-jul-vill-inspirera-till-att-tanka-mer-

miljomedvetet/?fbclid=IwAR3fgaG5jMnSZX-u_3iAj7DD2-maqxwJ4pQkLhXBiGcxm1n37HlyFE9RDjU  

24Blekinge skrev även om vårt evenemang på Pälsfria fredagen: https://24blekinge.se/djurens-ratt-

protesterar-pa-palsfria-dagen_5f47e3f5  

Det har även blivit intervjuer i lokalradio.  

Den 15 januari om minkfarmerna i P4 Blekinge med anledning av Norges beslut att fasa ut 

minkfarmerna, och i februari retrospektivt om Veganuari.  

Den 21 mars blev det en liveintervju av P4 Blekinge med anledning av vårt evenemang En Grönare 

Vår, där vi även fick möjlighet att uppmärksamma både påskfjädrar, äggindustrin och World Day for 

the End of Fishing.  

P4 Blekinge intervjuade och publicerade en webbartikel kring demonstrationen för kycklingarna den 

11 maj: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6950979&fbclid=IwAR0LoUQHop

CGUxEch8UqC7bvnD-KR_wy8UsiI7WVJh8hLGu1DEqfpCog5jw  

Via insandarmaskinen.se har vi fått insändare publicerade inte bara i lokaltidningarna utan även i 

andra dagstidningar i hela landet.  

På Påskafton publicerades en i Sydöstran, med flera tidningar, med fokus på äggindustrin: 

http://www.sydostran.se/debatt/pasken-ingen-glad-tid-for-honor-och-tuppar/  

Härnäst var det dags för en insändare om djurtestning kring Försökdjurens dag, som kom in i 

Sydöstran, Barometern, Opulens samt några skånska dagstidningar: 

http://www.sydostran.se/insandare/lat-sverige-bli-ledande-inom-djurfri-forskning/ och 

http://www.opulens.se/opinion/lat-sverige-bli-ledande-inom-djurfri-

forskning/?fbclid=IwAR0rEN7OE4lfZd7sLTgwsWcTp6exs6NujR-zMMG3VDXVlTvOcV0bBrQaLbU  

Vår insändare om vego som vägen framåt, som även tog upp stödköp av nötkött, fick stor spridning i 

många olika tidningar. Här är några exempel: http://www.blt.se/debatt/vaxtbaserad-mat-ar-

framtiden/ och http://www.sydostran.se/insandare/dags-att-stalla-om-till-mer-vaxtbaserade-

alternativ/?fbclid=IwAR2-IeU6HhV7vCvQ44rg3PXu354WOf1iiXgyTD_A0UefDXj-aOBEctfEkNU och 

https://www.vt.se/asikter/debatt/vego-ar-framtiden-om5486534.aspx  

En insändare om kycklingarna kom in i både Sydöstran och BLT. 

http://www.sydostran.se/insandare/kycklingar-ar-de-djur-som-har-det-samst/ och 
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http://www.blt.se/debatt/valj-bort-kyckling-fran-tallriken/ Med anledning av ett svar från Svensk 

Fågel fick vi hjälp av Camilla Björkbom och Anna Harenius med en slutreplik. 

http://www.blt.se/debatt/varfor-vill-inte-svensk-fagel-forbattra-for-kycklingarna/  

Aktiviteter  

Det började med ett lyckat årsmöte den 13 februari, med 14 deltagare varav några helt nya.  

Vi har även deltagit i många av riksorganisationens evenemang under året.  

Den 10 mars var det styrelseutbildning i Malmö, dit vi skickade tre deltagare. Det gav många bra tips, 

och det var även inspirerande att möta andra lokalorganisationer.  

Den 7 april hölls Vegovision i Göteborg, där en aktiv från lokalorganisationen deltog som volontär i 

Välj Vegos monter. Det blev en mycket inspirerande upplevelse att vara en del något så stort.  

12-13 maj var det kickoff för Sommarturnén i Göteborg, och vi var två som deltog från avdelningen. 

Det var peppigt, inspirerande och gav mycket bra information.  

Under Rikskonferensen i Stockholm 26-27 maj deltog fyra aktiva. Det var en spännande och 

informationsrik helg, som väckte många tankar.  

På Emmabodafestivalen 24-28 juli deltog två från lokalavdelningen med sommarturnén. Runt 100 

nya medlemmar och många Pälslöften blev det, med god respons och stämning, så det är synd att 

den nu tvingats lägga ned inför nästa år.  

Utöver dessa har vi organiserat flera egna evenemang, samt deltagit på lokala marknader.  

Den 24e mars höll vi i En Grönare Vår. Det blev bland annat en uppskattad påskbuffé, med ungefär 

40 sålda tallrikar. Alla som ville fick även del av recepten i efterhand.  

Försökdjurens dag den 24 april uppmärksammades i samarbete med The Body Shop och deras 

kampanj Forever Against Animal Testing, och det samlades in namnunderskrifter till både deras och 

vår egen kampanj.  

Som en del av Djurens rätts kampanj för kycklingarna, 99miljoner, demonstrerades det den 11 maj. 

Det gav bra respons.  

Vi var också med under Karlskrona Pride den 2 juni, med 14 medlemmar, varav en nyvärvning. Vi 

syntes bra med Djurens Rätts färgglada vepa.  

På Lövmarknaden den 21 juni fick vi besök av Sommarturnén, inklusive Minkaela, och värvade 13 

nya medlemmar, samt fick in 162 Pälslöften!  

Den 18 juli höll vi i en mysig vegopicknick på Saltö badplats. Det var tänkt att bli en grillkväll som året 

innan, men planerna ändrades på grund av det torra vädret. Det blev väldigt trevligt ändå!  

Under Live Green-festivalen 3-4 augusti bjöds det på livemusik med akustisk gitarr via vår nya 

samarbetspartner NBV, som varit till mycket stor hjälp under året, inte bara med evenemang utan 

även med tillhandahållande av lokal för både möten och förvaring. 4 nya  

medlemmar, 193 pälslöften, och många sålda armband, kokböcker och tygkassar blev resultatet. 14 

deltagare blev det också i vår tävling för att vinna en hållbar matkorg med fina veganska produkter!  

Den 24 augusti stod vi igen tillsammans med Body Shop, och blev en del i att nå kampanjens mål om 

8 miljoner underskrifter globalt, med de runt 100 vi fick in!  

http://www.blt.se/debatt/valj-bort-kyckling-fran-tallriken/
http://www.blt.se/debatt/varfor-vill-inte-svensk-fagel-forbattra-for-kycklingarna/


Inför valet bjöd vi in och fick besök den 25 augusti av ingen mindre än Djurens Rätts ordförande 

Camilla Björkbom, som i sin tur bjöd på en väldigt intressant föreläsning om djurrätt och politik. 

Efteråt hölls en paneldiskussion dit kommunens politiker blivit inbjudna; representanter MP, V, S, 

och även SD deltog. Det blev drygt 30 åhörare.  

Kyck-Linn var med på en demonstration för kycklingarna den 29 september och gjorde stor succé. 

Det blev även en ny medlem på plats.  

Den 4 oktober var det Djurens dag, och vi stod och demonstrerade samt bjöd på kanelbullar, då det 

också är kanelbullens dag. Fika är alltid bra för att locka fram besökare. Oatlys chokladdryck var 

omåttligt populär! I och med detta uppmärksammade vi främst mjölkindustrin.  

I samband med adoptionstemat stod vi den 20 oktober bredvid KattKommando Syd och informerade 

om hemlösa djurs situation. De trevliga bilderna på adopterade djur lockade fram mycket folk, som 

också bjöds på fika. Det blev även två nya medlemmar.  

På höstlovet, den 31 oktober, hade vi filmvisning av Cowspiracy - 13 utomstående kom, och det blev 

en ny medlem. Alla fick var sin goodiebag med vegansnacks och informationsmaterial.  

På internationella vegandagen den 1 november blev vi sponsrade av Ben & Jerry’s så vi kunde bjuda 

på deras veganska glass, och fick i gengäld 140 uppskrivna på Veganuari-kampanjen. Fem nya 

medlemmar tillkom också.  

Inför En Grönare Jul delade vi ut flygblad på stan om eventet, och visade även kampanjfilmen om 

kycklingarnas situation den 10 november. Det var inte så många som kom fram, men kanske väckte 

det ändå några tankar.  

Den 17 november var det då dags för En Grönare Jul. Vår veganska jultallrik blev en stor succé, med 

80 ätande besökare och fullsatt vid lunch. Som uppenbarligen var mycket nöjda, givet den långa 

listan över de som ville ha recepten. Många skrev upp sig på Veganuari, och det blev en ny medlem. 

Två långväga, unga volontärer kom till undsättning och gav oss ovärderlig hjälp.  

Trots regn och rusk demonstrerade vi för djuren i pälsindustrin på pälsfria fredagen den 30 

november. Även några tappra besökare trotsade vädret och skrev på Pälslöftet.  

På internationella djurrättsdagen den 10 december bjöd vi på fika och informerade både om 

grisarnas situation och pälsindustrin, där Minkaela hjälpte till. Vi fick också en ny medlem. 

 


