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VERKSAMHETSPLANEN: PÅBÖRJADE EL-
LER DELVIS GENOMFÖRDA MÅL
- Ta fram en inkluderingsstrategi som 
berör diskrimineringsdrunderna med 
särskilt fokus på icke-vitas deltagande på 
lika villkor: 
Vi kom i styrelsen överens om att fokusera 
på inkludering i vårt arbete är mycket vik-
tigt, men bortom vår kunskap och möjlighet 
att driva på ett större plan inom lokal orga-
nisationen. Det vi har arbetat med är att se 
till att sprida ut våra flygblads utdelningar 
geografiskt i Stockholm. Vi har haft dessa 
både innanför och utanför tullarna för att 
skapa opinion och synas på mer ställen än 
bara i innerstan. 

- Sprida recept i samband med olika hög-
tider såsom ramadan, persiskt/kurdiskt 
nyår, midsommar etc: 
Vi har spridit djurvänliga recept i samband 
med julafton. Det har ej funnits färdigt upp-
tryckta recept-foldrar för andra högtider.

Hålla i minst två (2) stopp på Djurens 
Rätt Sommarturné:
Styrelsen har ordnat två sommaraktiviteter. 
Vi hade en plats i Stockholm Pride Parade i 
början av augusti samt anordnade ett “Chin-
chilla” event i juni månad. Dessa aktiviteter 
har vi marknadsfört på sociala medier, på 
våra möten samt Chinchilla marknadsför-
des även i Djurens Rätts medlemstidning. 
Aktiviteterna har dock inte marknadsförts 
som stopp på riksorganisationens Sommar-
turné, därmed valde vi även att inte ta hjälp 
av sommarturnévolontärerna i anordnandet 
av dessa aktiviteter.

VERKSAMHETSPLANEN: GENOMFÖRDA 
OCH SLUTFÖRDA MÅL
- Hålla i minst fem (5) enklare flyersut-
delningar: Vi har arrangerat 10 stycken 
flygbladsutdelningar.

- Hålla i medlemsmöten månatligen: Det-
ta har vi nått upp till bortsett från julis som-
maruppehåll.

- Sprida kunskap om fiskar och det li-
dande de utsätts för i fiskeindustrin:
Fiskarnas lidande har uppmärksammats ge-
nom en flygbladsutdelning i januari månad.

- Fortsätta att lyfta fram våra aktiva 
på Facebook genom “Månadens Stock-
holmsaktivist” :
Vi har bytt namn till “Stockholms Djurvän” 
och uppmärksammat en aktiv från avdel-
ningen.

- Ordna ett föredrag om djurförsök:
I maj månad ordnades en föreläsning med 
juristen Eva Diesen om Macchiarini-skan-
dalen och djurförsök.

VERKSAMHETSPLANEN: EJ PÅBÖRJADE 
MÅL
- Hålla i en (1) studiecirkel: På grund av 
svårigheter att hitta en ansvarig cirkelhålla-
re har ingen studiecirkel hållits.

- Stockholmsavdelningen ska ha en egen 
monter på Vegovision i Stockholm 2018:
Styrelsen utförde inte detta men hade kom-
munikation med riksorganisationen, tyvärr 
fanns det inte möjlighet att ordna en egen 
monter.

- Ordna en aktivitet kring ämnet jakt:
Det har ej ordnats en föreläsning eller lik-
nande i detta ämne.
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