Verksamhetsberättelse 2017
Djurens Rätt Umeå
Styrelsen
Under 2017 har styrelsen bestått av:
Ordförande: David Grundberg
Kassör: Sofie Gyllengahm
Vice Ordförande: Per Lindquist
Sekreterare: Signe Hellgren
Samt suppleanter: Lydia Granbacke, Tommy Ringlöw, Oskar Teljebäck
Styrelsen har haft 5 antal sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter:
Valberedningen: Jessica Tjäder (sammankallande), Amanda Östensson (ersättare)
Revisorer: Åsa-Maja Augustsson och Anna-Lena Thompsson

Sammanfattning av verksamhetsåret
Vi känner oss överlag nöjda med hur 2017 har sett ut för lokalavdelningen.
Det har varit ett år med många evenemang som vi i Djurens Rätt Umeå anordnat!
Vi har haft en mängd olika aktiviteter: en pizzatävling, tacokväll, sommargrillning i
samarbete med sommarturnén, sommaravslutning för våra medlemmar, julmingel med
fika på kontoret, återkommande favoriten julknytis, vi stod som vanligt med på
universitetets välkomstmässa för nya studenter, det anordnades info-/bokbord på
skolor vid två olika tillfällen, vi genomförde en manifestation mot pälsindustrin på
rådhustorget under pälsfria fredagen, det hölls en workshop i insändarskrivning som
också resulterade i publicerade insändare.
Det arrangerades återigen Vegovision här i Umeå! Vår egna veganska mat- och
livsstilsmässa.
Vi skickade ombud till riksstämman i Malmö. Våra månatliga medlemsmöten fortsatte
också.
Vi hade 3 huvudmål i vår verksamhetsplan för 2017:

Huvudmål 1: Att antalet aktiva och medlemmar ökar.
Detta ska vi uppnå genom att:
• Arrangera introduktionsträffar några gånger under året, för att locka nya medlemmar
och aktiva.

• Göra så många som möjligt delaktiga genom att fördela ansvar och uppgifter så att
alla känner sig betydelsefulla.
• Uppdatera vår sida på Facebook regelbundet och därmed visa på att vi är aktiva och
erbjuda ett enkelt sätt för intresserade att ta kontakt med oss.
• Uppmuntra medlemmar att delta i nationella och regionala arrangemang och nätverk.
• Vara noga med att alla aktiva trivs i gruppen. Det ska vara fritt att engagera sig så lite
eller mycket som en själv kan och vill.
• På skolor och universitet anordna workshops, föreläsningar och informationsbord.
Saker vi kan förbättra:
Hitta fler aktiva som kan och vill engagera sig på olika sätt. Komma ut och synas ännu
mer på skolor och universitetet i diverse sammanhang.

Huvudmål 2: Att arbeta med att föra ut de djurrättsliga tankarna och uppmuntra
till vegansk kost, samt främja utbudet av vegansk mat.
Detta ska vi uppnå genom att:
• Fortsätta att genomföra vår stora veganska mässa; Vegovision
• Uppmuntra och stödja studiecirklar i vegansk matlagning/bakning.
• Främja insändarskrivning, där frågor kring djurrätt och veganska kostval lyfts fram.
• Hålla informationsbord och dela ut Djurens Rätts eget material.
• Arrangera utåtriktade evenemang där vi lyfter fram våra budskap. Det vill säga
föreläsningar, filmvisningar och studiecirklar.
Saker vi kan förbättra:
Försöka uppmana kommunen och skolorna att servera mer helvegetarisk mat.

Huvudmål 3: Uppmärksamma Djurens Rätts övriga sakområden, utöver
kostfrågan.
Detta ska vi uppnå genom att:
• Ha ledamöter i Umeå djurförsöksetiska nämnd.
Saker vi kan förbättra:
Engagera oss mer kring djurförsöksfrågan på lokal nivå.

