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HÅLLTIDER
12.30 Välkomstkaffe och incheckning.
13 Årsmötet börjar.
14  Kaffepaus.
14.15 Årsmötet fortsätter.
15 Årsmötet avslutas.
15 Kaffepaus.
15.15 Att vara aktiv i Djurens Rätt med Ásta Brynsteins dóttir.
16  Eftermingel, möjlighet att shoppa och fika.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler  
än 40 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och arbetar med 
lag liga metoder, när vi jobbar för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens 
Rätt Stockholm har cirka 5 600 medlem mar. 

I dag tar vi till sammans alla beslut, om val av personer för uppdrag och planer 
för Djurens Rätt Stockholm! 

Dagordningen är en lista över det som ska behandlas under mötet. Verksam-
hetsplanen är styrelsens förslag till vilka aktiviteter Stockholmsavdelningen ska 
göra under det kommande året. Verksamhetsberättelsen redogör för vad vi gjort 
under föregående år, och kassaberättelsen är en sammanfattning av ekonomin, 
också för föregående år. Revisorerna är medlemmarnas ombud och granskar 
styrelsens arbete ur ett ekonomiskt perspektiv. Budgeten är styrelsens förslag på 
vad de planerade aktiviteterna under det kommande året får kosta. Inkomna 
motioner är förslag som skrivits av medlemmar i lokalavdelningen och som 
årsmötet ska ta beslut om. Sist men inte minst redogörs för valberedningens 
förslag till styrelse 2017–2018.

 
DAGORDNING
§ 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet
§ 2.  Godkännande av kallelsen
§ 3.  Godkännande av dagordningen
§ 4.  Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse
§ 5.  Revisorernas berättelse
§ 6.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
§ 7.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret
§ 8.  Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen
§ 9.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
§ 10.  Val av två revisorer jämte suppleanter
§ 11.  Val av ombud jämte ersättare till riksstämman, för en period av ett år
§ 12.  Val av valberedning
§ 13.  Motioner och övriga skrivelser från medlemmar
§ 14.  Vid mötet väckta frågor
§ 15.  Mötet avslutas

Välkomna!



FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2017–2018
Djurens Rätts vision är För en värld där djur respekteras som kännande individer 
med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt Stockholms verksamhetsplan 2017–2018 är 
indelad i tre delar: bas, nationellt och lokalt. Bas är hjärtat i Stockhomsavdelning-
ens aktiviteter.  Nationellt är det som också görs på nationell nivå, det vill säga 
Djurens Rätts riks organisation. Lokalt är de områden som vi föreslår ska belysas 
extra detta verksamhetsår. Sociala medier är en av de kanaler som vi använder oss 
av för att visa på Stockholmsavdelningens eget arbete med djurrätt.

BAS
ENKLARE MÅNADSUTDELNING: Vi ska ha minst en enklare flygbladsutdelning varje 
månad. Nedan är bara exempel på återkommande årliga aktivisthändelser under 
kalenderåret 2017–2018, med inspiration från Djurens Rätts riksorganisations 
dokument Djurrättsåret 2017. Det kan också uppkomma händelser som kräver 
snabba beslut och andra göranden än nedan.

Mars: Ägget eller hönan
April: Påsk / Försöksdjurens dag
Maj: Vegomaj / 30 000 fiskar släpps ut i Strömmen / Riksstämma, Malmö
Juni: Sommarturnén / Grisar som slaktas till jul föds nu
Juli: Sommarturnén
Augusti: Sommarturnén / Pride 
September: Kycklingar
Oktober: Adoption och Djurens dag
November: Vegovision / Pälsfria fredagen
December: Päls / Fyrverkeri
Januari: Djurtransporter
Februari: Alla hjärtans dag / Vargens dag

MEDLEMSMÖTEN: Vi ska hålla ett medlemsmöte 
mån at li gen, första tisdagen varje månad. Mötena ska 
profileras genom att informera om tema och gäst samt  
möjlighet till shopping i Djurens Rätts butik. 

På medlemsmötena ska vi lyfta fram veganskt fika 
och veganska produkter och visa på olika alternativ 
inom det veganska köket.

NATIONELLA PROJEKT
INKLUDERINGSSTRATEGI: Att ta fram en inkluderings-
strategi är ett mål i Djurens Rätts riks organi sations 
verksamhetsinriktning. Djurens Rätt vill bli synligare 
för fler grupper. 
VEGOVISION: Detta är också ett nationellt evene mang, 
där det är självklart att Stockholmsavdelningen ska 
vara med och arrangera. I år ska fler Stockholm are 
känna till Vegovision.
SOMMARTURNÉN Djurens Rätts riksorganisation 
besöker hela Sverige under sommarmånaderna. Vi 
finns på såväl stora som små tillställningar. I Stock-
holm ska vi ordna minst fyra stopp.

LOKALA PROJEKT
INKLUDERINGSSTRATEGI: Djurens Rätt Stockholm 
ska ta fram en inkluder ings strategi som berör 
diskrimineringsgrunderna med ett särskilt fokus 
på icke-vitas deltagande på lika villkor. Ett arbete 
som påbörjades 2016 med att Stockholms avdel-
ningen inkluderar fler aktiviteter utanför tullarna. 
EVENEMANG: Vi ska medverka vid evenemang i 
Stockholms förorter/miljonprogramsområden.
ORDNA ETT FÖREDRAG OM JAKT. Vi ska arrangera ett 
föredrag om jakt.
DJURS JURIDISKA STATUS: Utåtriktad aktivitet där temat är djurs juridiska status, 
gärna i samarrangemang med riksorganisationen. Vi måste lyfta ännu mer att 
djur inte kan ägas. 

MEDLEMSIDÉER
UTBILDNING: Vi ska arrangera en utbildningsträff om att lära sig argumentera för 
djurrätt och veganism samt lära oss debattera.
STUDIECIRKEL: Minst en studiecirkel kring någon av Djurens Rätts rapporter ska 
hållas. Om möjlighet finns, ska deltagarnas nya kunskaper även diskuteras/läras 
ut till andra medlemmar på ett medlemsmöte.
CHIN-CHILLA:  För att stärka gemenskapen i lokalavdelningen ska vi ordna minst två 
sociala evenemang för medlemmar. 
ÖNSKELISTA: Vilket företag vill du ska bli mer veganskt?

SOCIALA MEDIER
MÅNADENS STOCKHOLMSAKTIVIST: Vi ska fortsätta 
lyfta fram våra aktiva på Facebook.
CHEAP-VEGAN: Vi ska lyfta fram att vegansk mat 
kan vara billig och enkel, genom att sprida bilder 
och recept under #cheapvegan.
DJURFÖRSÖK:  Vi ska sprida kunskap om alternativ 
till djurförsök (medicinska).
FISKARS LIDANDE: Sprida kunskap om fiskar och det 
lidande de utsätts för i fiske industrin.
RECEPT: Sprida djurvänliga recept i samband med högtiderna jul, ramadan, 
persiskt/kurdiskt nyår, midsommar och påsk. 
PÄLSFRIA STOCKHOLMARE: Highlighta butiker i Stockholm som är pälsfria!

MEDLEMSMÖTENA 
BÖRJAR ALLTID MED ATT 
VI LÄSER UPP DETTA:
Vill du bli aktiv? I så fall bör 
du känna till Djurens Rätts 
ståndpunkter. 
 Vi är måna om alla djur, 
både mänskliga och icke
mänskliga. Vi har noll
tolerans mot rasism och 
diskriminering på grund av 
könsidentitet, etnisk bak
grund, sexuell läggning, 
religiös tillhörighet, trosupp
fattning, ålder och/eller 
funktionsnedsättning.  
 Vi ställer aldrig två 
grupper mot varandra! Vid 
användning av begreppet 
jämställdhet inkluderar vi 
jämlikhet mellan individer. 
Oavsett.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE DJURENS RÄTT STOCKHOLM 2016-2017

AKTIVISM I DJURENS RÄTT STOCKHOLM
Under 2016–2017 har Djurens Rätt Stockholm arbetat med att bygga upp en 
välfungerande struktur för aktivismen i lokalavdelningen. Målet har varit att det 
ska vara enkelt och kännas meningsfullt att engagera sig för djuren genom Djurens 
Rätt Stockholm. Detta har ansetts vara en förutsättning för att skapa en större 
och stabi lare aktivistgrupp.

Som en del i detta har vi infört en ny modell för medlemsmöten. Första timmen 
har varit ett traditionellt medlemsmöte vilket har följts av fika och sedan avslutats 
med en gäst eller ett tema. Exempel på en gäst som vi haft under året är Djurens 
Rätt förbundsordförande Camilla Björkbom som pratade om relationen mellan 
djurrätt och djurskydd. Andra exempel på teman har varit att vi på ett möte 
tittade på film om alternativ till djurförsök. På ett annat möte hade vi plakat work-
shop inför Djurens Rätt Stockholms deltagande i Stockholm Pride Parade. Totalt 
hölls under året 12 medlemsmöten. På medlemsmötena har Djurens Rätts lista 
över icke-djurtestade produkter lyfts fram genom att information om listan har 
lagts in som en stående del av den skriftliga dagordningen.

Djurens Rätt Stockholm har under året utöver medlemsmötena arrangerat 30 
utåtriktade aktiviteter. Vi har även haft två packmöten då vi packade årsmötes-
utskick och också fick en chans att umgås och lära 
känna varandra. Många av Djurens Rätt Stockholms 
utåtriktade aktiviteter har arrangerats av våra 
arbetsgrupper Pälsgruppen och Studiegruppen. 
Arbetsgrupperna är ett sätt för med lemmar att kunna 
arbeta mer självständigt från styrelsen med de frågor 
som medlemmarna brinner allra mest för.

Djurens Rätt Stockholm har utöver att arrangera egna utåtriktade aktiviteter 
också deltagit i arrangerandet av Djurens Rätts veganska mässa Vegovision som 
gick av stapeln i Stockholm för första gången i november. Vi har också haft aktiva 
representerade på Djurens Rätts rikskonferens som hölls i maj.

Vi har under året fortsatt arbetet med Djurens Rätts Stockholms sms-lista. Till 
sms-listan kan intresserade medlemmar anmäla sig och sedan få regelbunden 
information om Djurens Rätt Stockholms aktiviteter direkt i sin telefon. Vi har 
under året ökat från cirka 200 prenumeranter till runt 320 prenumeranter. 

Djurens Rätt Stockholm har under 2016–2017 ökat i medlemsantal. I skrivande 
stund är vi 679 fler än förra året (vi har ökat från 5 065 till 5 744 stycken). 

Under året har totalt 10 754 exemplar av gratismaterial (i form av foldrar, flyers 
och infokort) delats ut. Av dessa var 6 950 infokort om hur man beställer Djurens 
Rätts inspirationsmagasin Välj Vego!. Utöver att ha delat ut ovanstående material 
satte vi upp hundratals affischer om Vegovision på skolor, butiker och anslags-
tavlor runtom i Stockholm med kranskommuner.

SOMMARTURNÉ 
Djurens Rätts riksorganisation ordnar varje 
sommar en sommarturné då man besöker festi     val-
er, marknader, gator och torg runt om i Sverige.

Djurens Rätt Stockholm ordnade under som-
maren 2016 ett flertal egna sommarturné stopp.  
Merparten av dessa hölls i västerort och söderort, 
för att kunna nå ut till fler Stockholmare än vad  
vi tidigare har gjort. Vi hade under sommaren 
info bord på Fagersjödagen i Farsta och delade 

ut foldern Vad djuren inte kan berätta och infokort om hur man beställer Djurens 
Rätts inspi  rationsmagasin Välj Vego!  på Hässelby ortfest och Tensta marknad.

Vi ordnade även utdelningar av infokorten vid sju ytterligare tillfällen:  
i Vällingby, Skär holmen, Kista, Gullmarsplan, Högdalen, Tensta och Farsta.

VEGOVISION
Djurens Rätts riksorganisation anordnade  
i november den veganska mässan Vegovision 
på Münchenbryggeriet i Stockholm. Många 
av Djurens Rätt Stockholms aktiva deltog som 
volontärer (som entrévärdar, i barnrummet, 
Rädda Djurenklubbens monter, restaurang, 
infodisk, backstage med mera). Inför Vegovision 
stöttade Djurens Rätt Stockholm riksorgani-
sationen genom att hjälpa till att göra reklam och 
affischera om mässan. Djurens Rätt Stockholm bildade en pr-grupp som affisch-
erade, spred flyers i olika butiker/restauranger/caféer och gjorde inlägg om 
Vego vision i olika Facebook-grupper. Vegovision Stockholm hade 4 500 besökare 
och är därmed det största evenemang som Djurens Rätt ordnat.

PÄLSGRUPPEN
Djurens Rätt Stockholms Pälsgrupp drev under 
hösten och vintern för tredje året i rad kampanjen 
Vem betalar priset för vinterplagget?. I kampanjen 
upplyses konsumenter med specialdesignade flyers 
och plakat om djurens lidande inom industrierna 
för päls, läder, ull och dun. 

Pälsgruppen har under hösten haft sex flyerut-
delningar och tre manifestationer på platser som 
Brommaplan, Stureplan, Skärholmen och Kista. 

Kampanjen avslutades på Pälsfria fredagen 25 november genom att Djurens Rätt 
Stockholm delade ut flyers på tre olika platser i Stockholm: Gullmarsplan, 
Lilje    holmen och Hötorget. Samma dag delade vi ut diplom till butiker som är 
anslutna till Pälsfria listan. Glitter, Polarn och Pyret, H&M, Flash, Intersport och 
Indiska fick alla ett diplom och ett stort tack för att de inte säljer någon päls i sina 
butiker. 

10 754 
UTDELADE FOLDRAR, 

FLYERS OCH INFOKORT



STUDIEGRUPPEN
Djurens Rätts studiegrupp har under hösten deltagit i Earth Week på Stockholms 
universitet. De hade ett infobord på universitetet med infomaterial från Djurens 
Rätt. Studiegruppen ordnade även en föreläsning med statsvetaren Per-Anders 
Svärd som gav en introduktion till djurrättsligt tänkande och diskuterade hur 
djurförtrycket fungerar och reproduceras i samhället. Studie gruppen deltog även  
i en temadag på Stockholms universitet den 26 januari 2017 som ordnades av 
forskare som forskar kring människa-djur-relationen. Under dagen hölls semi-
narier om människa-djur-relationen och även en gemensam vegansk lunch som 
medlemmar i studiegruppen deltog i för att knyta kontakter med forskare.

FLYERUTDELNINGAR, FÖRELÄSNINGAR 
OCH DELTAGANDE I PRIDEPARADEN
Under året ordnade Djurens Rätt Stockholm även 
en rad andra utåtriktade aktiviteter. I samband 
med påsk ordnade vi i mars en flyerutdelning om 
djuren i äggindustrin på Brommaplan. På Försöks
djurens dag den 22 april delade vi ut flyers om 
djurförsök i Liljeholmen. I maj månad delade vi ut 
Djurens Rätt Stockholms egen flyer om fiske-
industrin på Norrmalmstorg.

Djurens Rätt Stockholm deltog i Stockholm Pride Parade där vi visade vårt stöd 
för HBTQ-rörelsen under parollen Är du djurvän är du alltid vår vän – oavsett vem 
du är eller vem du älskar.

I september ordnade Djurens Rätt Stockholm en 
uppskattad föreläsning om jakt och vegetarianism 
med Jonatan Borling, vegan och biolog, som berät-
tade om jakt i Sverige och globalt samt om kopp-
lingen mellan jakt och rovdjursbevarande. 

Vi har även haft ett antal miniföreläsningar  
i samband med våra medlemsmöten. Till exempel 
berättade viltrehabiliterare Nina Peivert om vad 
man ska göra om man hittar ett skadat djur. Vid 
ett annat möte berättade Djurens Rätts kampanj-
samordnare Peter Nilsson om kampanjen Adoptera mera.

Inför jul ordnade Djurens Rätt Stockholm en julturné med utdelningar av 
veg anska julrecept i Liljeholmen, Huddinge, Kista och Gamla stan.

SOCIALA MEDIER
Djurens Rätt Stockholm har under året fortsatt 
med att utveckla tidigare års arbete med sociala 
medier. Vi har i skrivande stund 1 878 följare av 
vår Facebook-sida. 

Under 2016 införde vi Månadens Stockholms
aktivist där vi ställer fyra frågor till någon av våra 
aktiva vilket publiceras på vår Facebook-sida. 

I samband med valborg gjorde vi ett inlägg om 
hur smådjur riskerar att skadas och brännas ihjäl i 
majbrasor. Vid påsk gjorde vi ett inlägg med tips på djurvänligt påskpyssel. 

I samband med Djurens Rätts årliga kampanj Adoptera mera gjorde vi i oktober  
intervjuer med familjer som har adopterat en katt eller hund. 

I samband med julhelgen publicerade vi ett inlägg om fixering av suggor som 
nådde 8 269 personer. Inlägg om Djurens Rätts lista över icke-djurtestade pro-
dukter publicerades i maj, oktober och februari. 

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har under året påbörjat arbetet med den 
inkluderingsstrategi för en större mångfald bland 
våra aktiva som ska tas fram för lokalavdelningen. 
Som en del i detta deltog representanter ur sty rel sen 
på en föreläsning med Make Equal, en organi sati on 
som arbetar med jämlikhet i organisationer och 
företag. Vi ordnade även internutbildning för 
varandra om vithetsnormen och cisnormen.

Styrelsens ledamöter har under året besökt två 
förbundsstyrelsemöten där vi fick ta del av deras arbete och berätta om Djurens 
Rätt Stockholms arbete. Vi närvarade även på ett julmingel för förbundsstyrelsen, 
anställda och inbjudna gäster såsom politiker och bloggare som hölls på Djurens 
Rätts kontor på Hornsgatan 123. I januari besökte två ledamöter Djurens Rätt 
Uppsala-Knivstas lokal avdelning för att knyta kontakter och byta erfarenheter.

Vid valborgsfirandet skickade styrelsen en skrivelse till arrangörer av majbrasor 
i Stockholms stad där vi uppmanade arrangörerna att flytta på rishögarna samma 
dag som majbrasorna tänds för att förhindra att djur skadas och bränns ihjäl.

Styrelsen har under året haft 18 möten varav två var telefonmöten.

VERKSAMHETSPLANEN 2016–2017: 
GENOMFÖRDA OCH PÅBÖRJADE MÅL
• Vi ska anordna en aktivitet om fiskars situation.
• Vi ska under verksamhetsåret dela ut minst 
1 000 foldrar från Djurens Rätt med info om hur 
Djurens Rätts inspirationsmagasin beställs.
• Anordna en utåtriktad aktivitet där jakttemat 
lyfts.
• Vi ska delta i arrangerandet av Vegovision.
• Arrangera minst en öppen föreläsning utifrån 
teoribildningen kring män niska-djur-relationen.
• Öka medvetenheten om suggornas situation genom inlägg i sociala medier (fix-
ering av suggor).
• Sprida riks inlägg på sociala medier med en lokal vinkel. (Delmål: En årlig 



adoptionsvecka med temat Adoptera – köp inte 
ska arrangeras där uppmärksammas och 500 000 
personer ska nås). Kommentar: Vi spred Dju-
rens Rätts riksorganisations inlägg och gjorde en 
Adoptera merakampanj om stockholmare som 
adopterat.
• I Storstockholms miljonprogramsområden ska 
vi ha infobord på skolor och medverka i evenemang. 
Kommentar: Vi hade inte infobord på skolor, men 
närvarade vid flera evenemang i ytterstadsområden. 

Djurens Rätt Stockholms skolföreläsningsgrupp har under året varit vilande.
• Vi ska göra inlägg om guiden till icke-djurtestat i våra kanaler och expone ra 
en skylt för guiden icke-djurtestat på månadsträffar, minst en gång per kvartal.

VERKSAMHETSPLANEN 2016-2017: 
PÅBÖRJADE MÅL, EJ SLUTFÖRDA
• Anordna en öppen föreläsning där följande tema 
lyfts: djur ska fullt ut tillerkännas juridisk person-
status. Kommentar: En föreläsning på detta tema 
är planerad till våren 2017.
• Arrangera minst en studiecirkel utifrån teori-
bildningen kring människa-djur-relationen.  
Kommentar: Studiegruppen planerar att starta en 
studie cirkel om boken Zoopolis: A Political  
Theory of Animal Rights.
• Vi ska ta fram en inkluderingsstrategi med delmålets inriktningar. 
Kommentar: Med delmål menas det delmål som finns i Djurens Rätts riksorga   ni   -
sations Verksamhetsinriktning om att motverka diskriminering på grund av hud-
färg, etnicitet, funk ti on, religion, kön, sexuell läggning eller ålder med ett särskilt 
fokus på icke-vitas deltagande på lika villkor. Arbetet är påbörjat, men har på 
grund av hög arbetsbelastning ännu inte kunnat slutföras.
 
VERKSAMHETSPLANEN 2016-2017: 
EJ UPPNÅDDA MÅL
• Anordna en öppen träff för att djurvänner ska 
lägga medborgarförslag i minst tre (3) kommuner 
i Stockholms län. Kommentar: En serie work-
shops med namnet Påverka! var planerade och  
färdiga. Starten med Medborgarförslag fick ställas 
in på grund av för få anmälda.
• Anordna en öppen träff för att djurvänner ska 
informeras om hur de kan lägga medborgarför-
slag. Kommentar: Se ovan.

• Vi ska verka för att butiker i Stockholm med 
dun, fjäder, ull eller läder i utbudet ska välja bort 
dessa produkter. Kommentar: Styrelsen har i 
samråd med anställda på Djurens Rätts riksorga-
nisation kommit fram till att det ligger på riksorga-
nisationens bord och inte lokalavdelningens att 
sköta denna typ av kontakter med företag genom 
samarbetsorganisationen Fur Free Alliance. De 
aktiva som direkt vill hjälpa riksorganisationens 
konsumentansvariga med butikskontakter har 

möjlighet att engagera sig på så sätt, men det är alltså inget som lokalavdelningen 
gemensamt arbetat med under verksamhetsåret. I stället valde vi att på Pälsfria 
fredagen dela ut diplom till företag som är anslutna till Pälsfria listan.
• Vi ska ta kontakt med butiker i Stockholm om Pälsfria listan och Fur Free Alli
ance, samt verka för att de lyfter fram pälsfri-logotypen.  Kommentar: Se ovan.
• Anordna en öppen föreläsning där följande tema lyfts: Viltlevande djur ska om-
fattas av djurskyddslagen. Kommentar: Har ej genomförts på grund av tidsbrist.
• Anordna en utåtriktad aktivitet för namn -
      in sam ling till Djurens Rätts blixtaktion om att 
öka anslagen för att utveckla alternativ till  
djur försök. Kommentar: Frågan är inte längre 
 aktuell då regeringen har beslutat om att ge  
15 miljoner årligen till ett nyligen inrättat  
3R-center (Replace, Reduce, Refine).
• Bjuda in förbundets sakkunniga till att hålla i en 
workshop/föreläsning om hur vi lokalt kan få ge-
nomslag för djurfrågor i valrörelsen. Kommentar: 
Styrelsen har bedömt att det är mer strategiskt att ordna en sådan här workshop/
föreläsning närmare valet då frågan kommer att vara mer aktuell.
• Trycka upp material på turkiska, arabiska, persiska, finska och span ska, uti-
från de texter som kommer att publiceras på djurensratt.se under 2016. Kommen-
tar: Då texter på arabiska och persiska publicerades senare än övriga språk, först 
i januari 2017, beslöt vi att avvakta tills vi hade tillgång till samtliga fem språk.
• Under verksamhetsåret ska vi dela ut Rädda Djuren-klubbens tidning till 
institu tioner som fritidsgårdar, bibliotek, sjukhus, veterinärmottagningar eller 
barnmottagningar. Kommentar: Styrelsen har i samråd med Djurens Rätts riks-

organisations anställda kommit fram till att det 
åligger dem och inte lokalavdelningen att ansvara 
över distributionen av tidningen.
 • Vi ska ta kontakt med restauranger/caféer om 
att lyfta fram ett veganskt utbud. Kommentar: 
Djurens Rätt Stockholm arbetade delar av året med 
projektet Stockholms Smakverk. Det handlade om 
att ordna en tävling om det godaste vegan ska bak-
verket. Projektet fick dock läggas på is på grund av 
brist på aktiva som hade möjlighet att delta.



KASSABERÄTTELSE  
 
BALANSRÄKNING 12/31/16  12/31/15
Tillgångar
Kassa  529,00 0
Plusgiro 276 768,14 175 709 
Bank  197,00  197
 277 494,14 175 906
Skulder och eget kapital     
Skulder 37 978,23 511 
Ingående kapital  175 395,26 124 529
Årets resultat 64 120,65 50 865 
 277 494,14 175 905

RESULTATRÄKNING 12/31/16 12/31/15
Intäkter 
Gåvor 54 949 33 640
Bidrag från riksorganisationen 105 780 92 090
Bössinsamling    225
Utställningar och aktiviteter   2 900
Föreläsningar   3 000
Försäljning  1765
Förrådshyra återbetalning    0
Övriga intäkter 511 3 060
 161 240 136 680
   
Kostnader
Fodran   0
Gåvor  59
Bankavgifter 926 871
Manifestationer/demonstrationer 6 888 10 021
Utställar och aktivitetskostnader  26 057
Föreläsningar 10 734  5 000
Försäljningskostnader 240 1 530
Lokalhyra  36 000 
Förrådshyra 6 380 12 049
Möteskostnader 4 252 6 403
Tillstånd    756
Resor  100
Årsmötesutskick 24 439  19 319
Telefonkostnader  1 320
Skuld   
Övrigt 7 261 2 330
 97 119  85 815
ÅRETS RESULTAT 64 121 50 865

FÖRSLAG TILL BUDGET 2017–2018 
Resultat från föregående år: 277 494,14 kr
Budgeterat resultat 39 994,14 kr

INKOMSTER
Gåvor	 	30 000
Försäljning  500
Bössinsamling  500
Bidrag från riks  0
SUMMA:  31 000

UTGIFTER
BAS
Lokalhyra		 48 000
Förrådshyra	 	12 000
Telefon		 6 000
Bank  1000
TOTALT  67 000

OPINIONSBILDANDE ARBETE
Sommarturné	 	20 000
Föreläsningar	 	20 000
Evenemang	i	miljonprogramsområden		15 000
Vegovision  12 000
Pride		 6 000
Sociala	medier		 5 000
Bildtjänst		 5 000
Skolföreläsningsgruppen	 	4 000
Pälsgruppen	 	4 000
Övriga utåtriktade arrangemang  15 000
TOTALT  106 000

INTERNT ARBETE
Årsmöte		 30 000
Träffar	och	möten		 15 000
Inkluderingsstrategi		 15 000
Riksstämma		 15 000
Studiecirklar		 10 000
Styrelsen		 5 000
Studiegruppen		 4 000
Valberedningen  1 500
TOTALT  95 500
SUMMA  268 500

BUDGET 2016
 

INKOMSTER
Gåvor 3200 
Försäljning 1000
Bössinsamling 500
Bidrag från riksorganisationen 96 000
SUMMA:  129 500

UTGIFTER
Politiskt arbete 500
Uppvaktningar och representation 1000 
Partipolitiskt inriktade arrangemang 1000
OPINIONSBILDANDE ARBETE 1000
Varumärke, reklam 6000
Utåtriktade arrangemang 40 000 
Manifestationer 20 000
Stockholms smakverk 20 000
GÖRA SKILLNAD 1 000
Aktivism 1 000
Inkluderingstrategi 5 000
Träffar och möten 9 000
Årsmöte 16 000
Studier 25 000
Telefon 6 000
ORGANISATION 500 
Bank 1 000 
Förvaring 12 000
Redskap 4 00
Styrelsen 6 000
Valberedning 1 500
TEMAGRUPPER
Skolföreläsningsgruppen 1 000
Studiegruppen 1 000
Djurens Rätts Stockholms pälsgrupp 1 000 
Affischeringsgruppen	 500
Insändargruppen 500
Matgruppen 1 000
ÖVRIGT 1 000
SUMMA 173 500 
RESULTAT −44 00

INKOMNA MOTIONER: Det har inte inkommit några motioner.

REVISIONSBERÄTTELSE: Se bilaga 1. Revision (A4).



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG  2017

VALBEREDNINGEN Sofia Boudon
 Sara-Maria Westerlund
 Kristofer Leander
 Jennie Leino
 Emmi Tholerus (till och med oktober 2016)
PRESIDIUM Eva Diesen
 Leo Mille
FÖRSLAG REVISORER Revisor: Johan Nilsson
 Vice revisor: Peter Nilsson
Sittande i styrelsen Edvin Kvamme – Ledamot, mandatperiod 2016–2018.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ STYRELSEKANDIDATER TILL ÅRSMÖTET:
Ordförande  Lilian Bäckman, mandatperiod: 2017–2018 
Ledamöter  Isabell Jardhammar, mandatperiod: 2017–2019
 Moundheur Zarrough, mandatperiod: 2017–2019
 Therese Karlander, mandatperiod: 2017–2018
Suppleanter Sandra Lamborn, mandatperiod: 2017–2018
 Julia Törnblom, mandatperiod: 2017–2018
 Ingrid Öhrn, mandatperiod: 2017–2018

PRESENTATIONSTEXTER

INGRID ÖHRN
 21 år / Stockholm / Vegan. Jag heter Ingrid Öhrn, är 21 år och läser min tredje ter-
min på juristprogrammet här i Stockholm.  

Ursprungligen kommer jag från Göteborg, men flyttade till Stockholm i Januari 
2016 då jag påbörjade mina studier. Våren innan dess läste jag franska under en 
utbytestermin i Lyon via Göteborgs Universitet. 

Vid sidan av mina studier och under somrarna har jag jobbat som receptionist 
i hotellbranschen och har därmed erfarenhet av, och tycker att det är roligt med, 
administrativt arbete. Jag tänker mig att det kan vara till fördel inom styrelsear-
betet. Vidare är jag duktig på språk och tycker mycket om att skriva. De förvänt-
ningar jag har inför styrelsearbetet består främst i att få vara med och diskutera 
olika frågor samt att genom arbetet lära mig mer om verksamheten. 

Mitt intresse för djurrätt väcktes när jag var i 12 års åldern och läste en artikel 
om djurförsök. Jag började då engagera mig något i Stiftelsen Forskning Utan 
Djurförsök genom att dela ut flyers etc. Det var först för ca tre år sedan som jag 
blev vegetarian och sedan två år tillbaka är jag vegan. När jag bodde i Göteborg 
var jag uppskriven som kontorsvolontär för Djurens Rätt Göteborg och hjälpte 
till att stå vid infobord vid ett fåtal tillfällen. Våren 2016 besökte jag rikskonfe-
rensen och blev då intresserad av att aktivera mig inom Djurens Rätt Stockholm. 
I höstat volontärarbetade jag under Vegovision här i Stockholm. I och med mina 
studier på juristprogrammet har mitt engagemang för djurrätt kommit att riktas 
mot djurskyddslagstiftningen, hur den tolkas av domstolen och de normer lagstift-
ningen bygger på och förmedlar. Utöver den juridiska aspekten av djurrätt är min 
förhoppning att kunna arbeta för att öka engagemanget för djurrätt bland univer-
sitets- och högskolestudenter, vilket känns aktuellt speciellt då jag själv är student.

ISABELL JARDHAMMAR
  24 år / Bandhagen / Vegan. Jag heter Isabell Jardhammar och är 24 år gammal. 

Under min tid som aktiv volontär i Djurens rätt så har jag medverkat vid som-
marturnéstop, flyerutdelning och framförallt Vegovision. Jag har en bakgrund 
inom träningsbranschen och inom butik, framförallt kläder och skor. Och jag har 
goda kunskaper om sociala medier och hur de fungerar.

Mina visioner för Djurens Rätt är att vi tillsammans ska kunna upplysa och ge 
kunskap till människor angående djurens rätt till ett eget liv och existens. Detta 
oavsett storlek eller vad vi uppfattar som mer eller mindre intelligents. Genom att 
sitta i styrelsen för Stockholms lokalavdelning så kan jag bidra med mina infalls-
vinklar och tillsammans med de andra i styrelsen ta fram framgångsrika och roli-
ga tillvägagångssätt för att sprida vårat budskap, allas lika värde oavsett art. 

JULIA TÖRNBLOM
26 år / Solna / Vegan. Jag har varit delaktig i Djurens rätt sen jag blev medlem  
i början av 2016. Jag har bland annat varit med under organisationens Sommar-
turné 2016, då jag bland annat hjälpte till min förberedelser inför olika turné-
stopp. Under hela Vegovision jobbade jag med försäljningsbåset och backstage. 

Under 2016 har jag volontärjobbat för Individuell Människohjälps (IM) Event- 
och kommunikationsgrupp. Syftet med gruppen är att skapa en mötesplats för all-
mänheten. Målet är att skapa aktiviteter där allmänheten bjuds in för att träffas 
och umgås med anledning av att det många etablerade och nyanlända har svårt 
att mötas på ett naturligt sätt i sin vardag. Utöver att planera och genomföra akti-
viteter arbetar vi med att söka sponsring, söka bidrag, öka allmänhetens känne-
dom av IM.

Jag har en masterexamen inom Media, communication and cultural analysis. Efter 
studierna har jag jobbat med projektledning, kommunikation och administration 
i den privata och ideella sektorn. 

Jag är systematisk, lugn och positiv, jag är duktig på att jobba med administra-
tiva såväl som relationskapande arbetsuppgifter. Med erfarenhet av projektarbete 
har jag lärt mig värdet av att planera från början till mål. 

Som suppleant för för styrelsen hoppas jag på att få vara delaktig i det strategiska 
beslutsfattandet. Jag hoppas på att få driva fram rörelsen Adopt don’t shop. Adoption 
av oönskade djur har inte fått tillräckligt med utrymme i olika kanaler. Kaniner är 
den största gruppen där människor väljer att avlivar istället för att adoptera vidare.

Det skulle vara en ära att få jobba för Djurens Rätt Stockholms styrelse och få 
erfarenhet av styrelsearbete. Även om jag inte har erfarenhet hoppas jag att på att 
få vara med i en team där vi tillsammans jobbar för gemensamma mål. Jag vill att 
alla ska få göra sina röster hörda, men att vi tillsammans tar beslut.



LILIAN BÄCKMAN
Stockholm / Räknar mig som vegan. Vill jobba för att allt jobb inte ska ligga på 
styrelsen. Medlemmarna ska känna att vi har tillit till dem.

Vill få bort vegan/vegeterian hysterin, även om jag själv räknar mig som vegan, 
så ska vi inte köra hårdpropaganda gentemot intresserade medlemmar, det finns 
inget inkluderande att sitta på ett möte och få dåligt samvete för att en inte är 
hundra procent vegan. Tycker det är så mycket svart/vit på, till exemepel vegan-
sidor. Det är inte så att jag går omkring och är sugen på korv, inte så. Djurens Rätt 
har många medlemmar och de bör alla känna sig hemma hos oss!

Våra medlemmar har efterlyst sociala aktiviteter. Hoppas vi tillsammans kan 
hitta plattformar för att ses och bara chilla, snacka och utbyta erfarenheter.

Min vision för Djurens Rätt Stockholm är att våra medlemmar hittar till oss 
och att vi fortsätter arbetet med att göra Stockholmarna medvetna om världens 
äldsta och mest legala förtryckarkonst.

MOUNDHEUR ZARROUG 
38 år / Stockholm / Vegan. Erfarenhet: volontär på Djurens Rätt Stockholms av-
delning. Studiegruppen. Studenter mot kriget, Palestinagruppen SU. Fysiker, har 
studerat teoretisk fysik i Paris VII, doktorerat på SU, varit post-dok i 2 år på SU. 
Studerar nu på matematiska för att få en legitimation som aktuarie (försäkring 
matematiker). 

Min vision: Bättre skydd för djuren, jobba för att minska pälsfarming, minska 
tiden för jaktsäsong, förbjuda jakten på lo, rävar, vargar m.m. Främja vegansk 
mat hos unga, etniska minoriteter, skydda fiskarna, och andra varelser som finns 
i havet. Jobba för att förbjuda experiment på djur. KI bedriver fortfarande experi-
ment på apor! Listan är tyvärr lång.

SANDRA LAMBORN
33 år / Nacka / Vegan. Hej, jag heter Sandra, är 33 år och bosatt i Nacka. Jag har 
varit intresserad av djurrättsfrågor sedan jag som 13-åring såg en dokumentär om 
slakterimetoder i Sverige, då jag även genast blev vegetarian. För sju år sedan tog 
jag nästa steg och blev vegan.

Utöver mitt djurrättsintresse är jag även engagerad i frågor kring feminism, 
anti rasism och miljö/klimat. Jag har erfarenhet av att sitta i olika styrelser och i 
olika typer av engagemang i organisation. 2015 blev jag anställd som projektleda-
re på Djurens Rätt, och när den anställningen tog slut 8 månader senare fortsatte 
jag mitt engagemang i organisationen som medlem i Stockholmsavdelningen. 

Just nu jobbar jag som volontärkoordinator på Greenpeace, och jag tänker att 
mina erfarenheter, både från jobb och volontärarbete, kommer väl till pass som 
styrelseledamot för Stockholmsavdelningen. Jag är van vid att arrangera event, tala 
med folk, hålla tal och föreläsningar, skriva texter och facilitera möten. Mina vi-
sioner för Stockholmsavdelningen är att göra mer outreach-arbete, synas mer, inte 
bara på centrala platser i Stockholm utan även i förorterna. Min inställning till 
styrelsearbete är att det är ett förtroendeuppdrag att ta på allvar och med respekt. 

THERESE KARLANDER
40 år / Hägersten / Vegan. Mitt namn är Therese Karlander och jag är 40 år. Jag 
bor i Mälarhöjden, Hägersten. Kosten och livsstilen är vegansk för djurens skull.

Jag har varit aktiv i Djurens Rätt i ungefär ett år. Varit med på en del utdelningar 
och hjälpt till med Vegovision, där jag åkte runt i söderort och satte upp affischer 
samt arbetade aktivt som volontär på själva mässan. 

Jag arbetar regelbundet som volontär på Stockholms katthem, där jag hjälper 
till som kattskötare i både karantän och ute på avdelningarna. Katterna som kom-
mer till oss är ofta i ganska dåligt skick och kräver omsorgsfull vård fram till dess 
att de är redo att flytta till sina nya för-alltid-hem. 

Jag har en förhållandesvis bred arbetslivserfarenhet. Är utbildad systemutveck-
lare, och har bland annat arbetat på Spotify med automatiserad testning. Andra 
branscher jag arbetat inom är vård, restaurang och hotell. Jag tänker logiskt, gillar 
siffror och ekonomi. Baserar mina beslut på fakta, och söker ständigt ny informa-
tion. Jag är saklig, objektiv och noggrann i det jag gör. Är också lojal mina åtagan-
den. Som person är jag utåtriktad, positiv och glad. 

Min vision för Djurens Rätt är såklart att djuren 
ska få det bättre än vad de har det idag. Jag brinner 
för bland annat grisarna som jag vill ska få kom-
ma ut i solen, få en större boyta och ha ett dräg-
ligare liv. Vill också hjälpa till att försöka inspi-
rera människor att välja veganska och vegetariska 
alternativ. Att få sitta i styrelsen i Djurens Rätt 
Stockholm skulle jag se som ett hedersvärt upp-
drag och jag skulle ta arbetet på fullaste allvar.

Via Djurens Rätt Stockholms sms-tjänst får du  
kostnadsfri information och påminnelser  inför
våra aktiviter, direkt till mobilen.
      Anmäl dig genom att mejla ditt namn och 
mobilnummer till stockholm@djurensratt.se

Djurens Rätt Stockholm
Adress  : Hornsgatan 123, 104 62 Stockholm 
E-post  : stockholm@djurensratt.se 
Hemsida : www.djurensratt.se/stockholm 
Facebook  : www.facebook.com/djurensrattstockholm
Instagram  : @djurensrattstockholm
Twitter  : @djurensrattsth Stockholm


