Verksamhetsberättelse 2019
Djurens Rätt Boden-Luleå
Under 2019 har Djurens Rätt Boden-Luleå varit delaktiga på ett antal festivaler, haft
infobord på ett klimatevent i en grannkommun samt anordnat ett flertal aktiviteter
runt om i Luleå kommun. Aktiviteterna har genomförts i både egen regi och
tillsammans med andra organisationer.
Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid årets början 350 stycken, och vid slutet av
året 353 stycken. Vilket ger en ökning på ca 1 %.
Under året har föreningen bjudit in till medlems- och styrelsemöten vid 7 tillfällen.
Samtliga möten har ägt rum i Luleå och mötesplatserna har oftast ägt rum på olika
caféer.
Under mars månad ordnades en så kallad Restaurangutmaning för att testa
hamburgerkedjan Bastard Burgers helt veganska meny. Det var en lyckad utmaning
med ett 10-tal nöjda deltagare som njöt av många positiva smakupplevelser. Under
månaden åkte även en av våra volontär från föreningen till Vegovision i Göteborg och
stöttade mässan med arbetskraft. I mitten av april anordnades en vegansk påskbrunch
på NBV i Luleå. Som vanligt lockade den till sig många besökare och stämningen med
mat och trevligt sällskap visade sig än en gång vara ett framgångsrecept. I samband
med påskhelgen blev vår vice ordförande radiointervjuad av en journalist från P4
Norrbotten som ville veta vilken mat och vilka produkter som var bäst att välja till ett
veganska påskfirande.
Fia Kamlund från Djurens Rätts förbundsstyrelse kom och gästföreläste på
Vetenskapens hus i Luleå den 18/5. Hon berättade om olika metoder för att bedriva
forskning som inte inkluderar några djurförsök. I slutet av maj deltog föreningen på ett
klimatevent som anordnades i Älvsbyn. Det var Djurens Rätts lokalavdelning i Umeå
som var inbjudna för att bidra med kunskap om det djuretiska frågorna som ofta
kommer i skymundan när klimat och hållbarhetsfrågor diskuteras. Boden-Luleå bidrog
med en volontär till montern och hjälpte till med infospridning under eventet.
2019 höll Djurens Rätt sin riksstämma och lokalavdelningen Boden-Luleå åkte med
fyra representanter till Örebro för att delta på stämman. Tack vare ett nytt och mer
effektivt röstsystem fortlöpte de formella bitarna väldigt smidigt och problemfritt.
Under sommaren besökte sommarturnén två event i Luleå. Pridefestivalen i början av
juni och Hamnfestivalen i mitten av juli. Turnéstoppen var lyckade och det känns alltid
lika roligt att få hjälpa till och stötta evenemang som är välordnade och har en bra
publik.
I slutet av augusti ordnades en liten kickoff för styrelsen som ett startskott på
höstterminen. Lite god middag, fika och trevliga diskussioner och
erfarenhetsuppföljning från våren och sommaren gjorde att alla blev lite mer
inspirerade att sätta igång med planeringen för hösten och vintern.

Inför den internationella vegandagen 1:a november gjordes en insats
att upplysa caféer och restauranger i Boden och Luleå att denna dag
ägde rum. Vi lockade de tillfrågade med att om de upplyste oss i Djurens Rätt vilka
veganska alternativ de kan erbjuda så skulle vi sprida den inforamtionen i våra sociala
medier. Flera av de tillfrågade var snabba på att återkoppla och vi fick en bra överblick
vilka aktörer som hänger med på behovet och efterfrågan av växtbaserade alternativ.
På kanelbullens dag som också sammanfaller med djurens dag passade vi på att dela ut
ca 250 kanelbullar och infomaterial från Djurens Rätt. Ett antal studenter ställde upp
som volontärer till detta initiativ och eventet genomfördes på Campus vid Luleå
Tekniska Universitet.
Den tredje advent bjöd vi in till ett julfika och lite oväntat ringde även en journalist
från de lokala dagstidningarna i Norrbotten mitt under pågående fika. Han kom förbi
lokalen och gjorde en intervju om vilka alternativa maträtter som var bäst för att få till
mer veganska alternativ på julbordet. Reportaget publicerades dagen efter i två olika
dagstidningar.
2019 har varit ett händelserikt år. Flera av eventen har vi känt igen från tidigare
verksamhetsår, men vi har också deltagit i helt nya inslag och evenemang. Vi upplever
att hållbarhetsfrågor och miljömedvetenheten växer i samhället och många väljer att
äta mer vegetariskt och veganskt på grund av detta. Dock känns det lite som att den
djuretiska frågan kommer i skymundan, och det blir därför ännu mer viktigt för vår
lokalavdelning att fortsätta belysa och nå ut med denna aspekt och dela kunskap i
ämnet.

