
Djurens Rätt Karlstad-Hammarö 
Org.nr 802469-6430 
e-post karlstad-hammaro@djurensratt.se 
PG 19 76 59 – 6 
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Djurens Rätt Karlstad-Hammarö 2021 
 

 Sidan 1 av 2	

	
	

Liksom föregående år så har verksamheten under 2021 blivit påverkad av restriktionerna med anledning 
av Covid-19-pandemin. Vi har därför i praktiken inte haft några öppna aktivmöten i år. 
 
Årsmötet hölls digitalt den 23/2. Styrelsen för 2021 har utgjorts av Annica Wingqvist (ordförande), Elise 
Edgren Klang (vice ordförande), Kaius Zimmerl (kassör), Christoffer Edgren Klang (sekreterare) samt 
suppleanter Niclas Dahlman och Thomas Christenson. 
 
6/3 Kai Zimmerl deltog i riksorganisationens webbinarium om Djurvänlig kommun. 
 
9/3 Protokollsigneringsmöte på NBV i Karlstad. 
23/3 Styrelsemöte på distans via webben. 
6/4 Styrelsemöte på distans via webben. 
20/4 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
23/4 Elise Edgren Klangs insändare om försöksdjur publicerades i NWT och i VF:s nättidning den 25/4. 
 
26/4 Djurens Rätt presenterade sin årliga kommunrankning Djurvänlig kommun. Karlstads kommun har i 
år valt att åter besvara enkäten och har klättrat upp till en fin 20:e plats i rankingen. Karlstad deltar i 
Livsmedelsverkets projekt ”Ett nytt recept för skolmåltider” och har för tillfället Sveriges mest ambitiösa 
mål för minskning av mängden kött som serveras: Minskas mer än 50% inom 5 år. 
Hammarö kommun valde tyvärr i år att inte besvara enkäten. 
 
4/5 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
15/5 – 16/5 Vi deltog med 4 ombud i Djurens Rätts digitala riksstämma. 
 
18/5 Styrelsemöte på distans via webben. 
1/6 Styrelsemöte på distans via webben. 
15/6 Våravslutning med vegansk picknick på Skutberget, Karlstad. 
 
16/7 – 17/7 Kai Zimmerl och Thomas Christenson deltog i riksorganisationens sommarturnéstopp i 
Karlstad. 9 nya medlemmar värvades och material kring kycklingkampanjen delades ut. 
 
24/8 Styrelsemöte på distans via webben. 
7/9 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. 
21/9 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. 
5/10 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. 
19/10 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. 
 
20/10 Karlstads kommuns barn-och ungdomsnämnd beslutar att erbjuda växtbaserad kost i skolan. 
Vi har under året arbetat med rikskampanjen Djurvänlig kommun. Niclas Dahlman skickade under våren 
in ett e-förslag till Karlstads kommun om att ge barn och unga i förskola och grundskola rätt till en 
växtbaserad kost. E-förslaget fick tillräckligt många röster och togs under hösten upp i Barn- och 
ungdomsnämnden, vilket ledde till ett beslut att erbjuda växtbaserad kost till de elever som önskar det 
från och med höstterminen 2022. Efter beslutet blev Niclas intervjuad i P4 Värmland.  
 
2/11 Styrelsemöte på NBV i Karlstad. 
16/11 Styrelsemöte på NBV i Karlstad.  
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22/11 Elise Edgren Klangs insändare om minkfarmning publicerades i NWT.  
 
30/11 Styrelsemöte på NBV i Karlstad. 
 
14/12 Julavslutning med veganskt julbordsknyt i NBV:s lokal i Haga, Karlstad. 
 
2022: 
 
11/1 Årets första styrelsemöte på distans via webben. 
25/1 Styrelsemöte på distans via webben. 
8/2 Verksamhetsårets sista styrelsemöte. 
 
 
Djurens Rätt Karlstad-Hammarö hade vid årsskiftet 2021-2022 ökat från 523 till 536 medlemmar. 
Vi har nu 447 medlemmar i Karlstads kommun och 89 medlemmar i Hammarö kommun. 
 
Under hela året har information om verksamheten publicerats på 
 
   Hemsidan:  www.djurensratt.se/karlstad-hammaro  
   Facebooksidan: www.facebook.com/djurensrattkarlstadhammaro  
   Facebookgruppen: www.facebook.com/groups/djurensratt.kh  
 
Under 2021 fick avdelningen inga gåvor. 
 
Tack till studieförbundet NBV Värmland för gott samarbete. Vi genomför våra träffar inom ramen för  
NBV-studiecirklar, en cirkel på våren och en på hösten. Som litteratur har vi detta år bl.a. använt Lina 
Gustafssons ”Rapport från ett slakteri”. Vi ordnar vegansk fika på våra fysiska träffar. 
 
 
 
 
För styrelsen: 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Annica Wingqvist (ordförande)  Elise Edgren Klang (vice ordförande) 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Kaius Zimmerl (kassör)   Christoffer Edgren Klang (sekreterare) 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Niclas Dahlman (suppleant)   Thomas Christenson (suppleant) 


