
Verksamhetsberättelse 2018 

Djurens Rätt Umeå 
Under 2018 har styrelsen bestått av: 

Ordförande: David Grundberg
Kassör: Sofie Gyllengahm
Vice Ordförande: Lydia Granbacke (suppleant)
Sekreterare: Tommy Ringlöw (suppleant)
Ledamöter: Javiera Zepeda Ortega, Per Lindquist, Oskar Teljebäck

Styrelsen har haft 6 sammanträden under året. 

Övriga förtroendeposter: 

Valberedningen: Sara Hult (sammankallande), Jessica Tjäder (ersättare) 
Revisorer: Åsa-Maja Augustsson och Anna-Lena Thompsson 

Sammanfattning av verksamhetsåret 

2018 har varit ett lyckat år för lokalavdelningen. Det har hållits 
månadsträffar regelbundet under året. På första månadsträffen efter 
årsmötet planerade vi aktiviteter för våren och hade då insändarskrivning 
på kommande möte i mars. Vi delade även ut broschyrer i brevlådor på 
Ålidhem för att sedan ses tillbaka på kontoret för att äta pizza och titta på 
den brittiska mockumentären Carnage.

I maj var det mycket som hände. Vegovision anordnades på universitetet 
och vi var även ett gäng som besökte Stockholm för Djurens Rätts 
rikskonferens.

Sommaren inleddes med en gemensam grillning på Mariehemsängarna. Vi 
har fortsatt att ses under sommaren i år instället för att ta ett avbrott. I 
augusti uppdaterades Vegoguiden.

Hösten inleddes med ett knytkalas på kontoret samt att närvara på 
universitetets välkomstmässa. Vi anslöt oss även till Swish för att 
underlätta gåvogivning samt försäljning.



Inför jul stod vi på skyltsöndagen i centrum och delade ut veganska 
julrecept och bjöd på pepparkakor. Senare i december hölls ett 
julbordsknytkalas på djurens rätts kontor.

Under senhösten har våra aktiva medlemmar minskat på månadsträffarna. 
Däremot har antalet medlemmar i Djurens Rätt Umeå ökat under året. 
Nu har vi 989 medlemmar, vilket är en ökning från årsskiftetet 2017-
2018, då vi hade 920 medlemmar.

Vi hade 3 huvudmål i vår verksamhetsplan för 2018: 

Huvudmål 1: Att antalet aktiva och medlemmar ökar. 

Detta ska vi uppnå genom att: 

• Arrangera introduktionsträffar några gånger om året. 

• Regelbundet anordna månadsträffar. 

• Uppdatera våra sociala medier regelbundet för att visa att vi är aktiva, 
samt ett enkelt sätt för nya att kontakta oss på. 

• Uppmuntra medlemmar att delta i nationella och regionala 
arrangemang och nätverk. 

• Anordna informationsbord på skolor och universitet. 

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 arrangera vår veganska mässa; Vegovision. 

• Uppmuntra och stödja studiecirklar i vegansk matlagning/bakning. 

• Främja insändarskrivning, där veganska kostval lyfts fram. 

• Under informationsbord dela ut Djurens Rätts veganska 
inspirationshäften. 



• Arrangera utåtriktade evenemang där vi lyfter fram våra budskap. Det 
vill säga föreläsningar, filmvisningar och studiecirklar. 

Huvudmål 3: Uppmärksamma Djurens Rätts övriga sakområden, 

utöver kostfrågan. 

Detta ska vi uppnå genom att: 

• Genomföra insändarskrivningar några gånger per år. 

• Arrangera föreläsningar eller filmvisningar som rör temat. 


