
Verksamhetsberättelse för Djurens Rätt Karlskrona 2022

Året 2022 har varit fullt av aktiviteter, inte minst eftersom det var valår. Det generösa arvet
från Barbro Ekström möjliggjorde för oss att i slutet av året hyra en lokal på Fisktorget 1. Det
innebär att för första gången sedan 1980-talet har Karlskronas lokalorganisation en egen
lokal igen!

Sedan årsmötet 2022-02-15 har styrelsen sett ut enligt följande:

Ordförande: Ami Niglöv

Vice ordförande: Jenny Svensson

Sekreterare: Annie Karlsson

Kassör: Hasan Qela

Suppleant: Karin Karlsson

Suppleant: Mattis Tebäck

Revisor: Peter Niglöv

Revisorssuppleant: Kjell Karlsson

Valberedning ordinarie (sk): Max Åkerström

Valberedning suppleant: Lena Andersson

På årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen, balansräkningen
och revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

Medlemsantal
Antalet medlemmar i Djurens Rätt Karlskrona låg på 371 (361) vid årsskiftet 2022-2023.
(Siffror i parentes är medlemsantal för 2021) Vårt mål att öka med minst 10 medlemmar
under året har alltså uppnåtts!

Möten

Utöver årsmötet har vi haft 7 protokollförda styrelsesammanträden styrelse- och
medlemsmöten. Vi har dessutom haft en aktivistträff.



Aktiviteter och synlighet

Sveriges vegovänligaste butik

Vi överlämnade diplomet för “Sveriges vegovänigaste butik” till City Gross den 14 januari.
Butikschefen blev glad och berättade att andelen vegoprodukter har ökat i butiken.

Årsmötet 15 februari blev trevligt och det var kul att lite nya personer kom!

World Day for the End of Fishing 26 mars. Vi lade foldern Under ytan i brevlådor. Vår
insändare blev publicerad i Sydöstran.

Föreläsning hos NBV 29 mars. Ami och Annie var och berättade om Djurens Rätt hos
tjejgruppen, vilket blev uppskattat! Vi fixade också så att gruppen fick en prenumeration på
Rädda Djuren-klubben.

Rikskonferensen 2-3 april. Ami som
deltog under den spännande helgen i
Göteborg. Extra stolta är vi eftersom
utmärkelsen Årets Djurrättare 2022
tilldelades Ami på söndagen! Sydöstran
tog in en artikel och inlägget fick många
gillamarkeringar i sociala medier.



Försöksdjurens dag. Vi stod med infodisk utanför The Body Shop den 23 april och
samlade in namnunderskrifter för medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics.

Insamling till djuren i Ukraina 7 maj. Vi ordnade en tipspromenad och insamling till
Djurens Rätts konto som öppnats till förmån för drabbade djurhem och djurfristäder i
Ukraina. Eventet blev uppskattat och totalt samlade vi in 8648 kronor!



Lövmarknaden 23 juni. Sommarturnén kom och det blev en lyckad dag! Många som var
glada att se Djurens Rätt igen efter pandemin.

Midsommarpicknick Saltö 24 juni. Vi hade knytis i samband med Saltö After Beachs
musikunderhållning. Även om det mestadels var vi vanliga aktiva blev det mysigt!

Pride 3 juli Karlskrona, 5 juli Sölvesborg. Vi deltog 4 personer i Karlskrona och 3 i
Sölvesborg. Det blev lyckat och Djurens Rätt fick hejarop och syntes i lokaltidningen.



Skärgårdsfesten 27 juli-7 augusti.
Sommarturnén närvarade alla dagar och
det blev bra dagar i solen för djuren.
Kyck-Linn var populär! Det blev också
många konversationer med politikerna som
stod runtomkring.

Lokal partienkät. Vi skickade ut enkäter till
samtliga partier och la ut
sammanställningen på hemsidan m.m. Tre
partier, S, SD, och L, svarade inte på den.

Föreläsning Camilla Bergvall 31 augusti. Camilla kom och föreläste om vem som har bäst
djurpolitik inför valet. Åtminstone 3 utomstående kom och det blev uppskattat!

Lyckeby marknad 17 september. Vi stod på Lyckeby marknad hela dagen. Många
armband blev sålda och vi fick underskrifter för vår namninsamling mot fyrverkerier.



Sveriges vegovänligaste matkedja. Vi räknade varor i
samtliga matkedjor även detta året. Butikspersonalen vi
pratade med var positiva och vinnaren i år blev ICA.

Pälsfria fredagen, 25 november. På pälsfria fredagen stod vi i Wachtmeister galleria och
samlade in underskrifter till medborgarinitiativet Fur Free Europe.

Protest utanför Lidl. Vi stod
utanför Lidl med vår kampanj riktat
till kedjan angående turbokycklingar.
Vi fick många flygblad utdelade och
flera positiva möten, bland annat
med butikspersonalen.



Invigning av lokalen 17 december

Den 17 december kunde vi efter flera veckors
förberedande äntligen öppna vår lokal! Vi fick över
30 besökare och det juliga tilltugget blev uppskattat.
En trevlig dag att minnas.

Medier

Vi har varit aktiva på sociala medier och vårt mål
om att öka med minst 10 följare på både Facebook
och Instagram har uppnåts. I januari 2023 låg
antalet följare på facebook på 562 (527) och
Instagram 431 (397).  (Siffror i parentes är antal
följare i början av 2022).

Insändare och artiklar

Avveckla djurfabrikerna 3 mars
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-avveckla-djurfabrikerna-066cf369/

Skydda vildfisk, https://www.sydostran.se/insandare/insandare-skydda-vildfisk-f71702e8/

Kycklingfabrikerna stärker inte svensk krisberedskap
https://www.blt.se/debatt/kycklingfabrikerna-starker-inte-svensk-krisberedskap-41374538/

Välj bort äggen, 13 april.
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-valj-bort-aggen-6f6f997a/

Satsa på moderna forskningsmetoder, 22 april Sydöstran
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-satsa-pa-moderna-forskningsmetoder-41074
a04/
Amis insändare om djurfri forskning kom in i Sydöstran och i Borås tidning. Vi har också gjort
inlägg om temat och namninsamlingen på sociala medier.

Kastrera din katt för att förhindra oplanerad förökning. Dagens Nyheter tog in vår
insändare den 26 april om den nya lagen att kastrera och ID-märka katter.
https://www.dn.se/insandare/kastrera-din-katt-for-att-forhindra-oplanerad-forokning/
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Fira våren utan fyrverkerier, 28 april. Eftersom Verkö firade valborg med fyrverkerier skrev
vi en insändare som hann tas in i Sydöstran innan valborgsmässoafton. Fira våren utan
fyrverkerier. 28 april
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-fira-varen-utan-fyrverkeri-50dbb792/

Gör Karlskrona Djurvänligt, 4 juli 2022.
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-gor-karlskrona-djurvanligt-4283efaf/
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Odla ärtor istället för djurfoder, 7 november.

Det är dags att fasa ut turbokycklingarna, 25 november.
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-det-ar-dags-att-fasa-ut-turbokycklingarna-4d3
6256b/

Artiklar:

Ami från Karlskrona blev årets djurrättare, 8 april
https://www.sydostran.se/nyheter/ami-fran-karlskrona-blev-arets-djurrattare-8fc027ee/

Arvet till Djurens Rätt

https://www.sydostran.se/nyheter/miljondonation-till-djurens-ratt-875b3819/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/djurens-ratt-far-miljonbelopp-fran-bortgangen-kvin
na

https://www.blt.se/karlskrona/blekingebo-donerade-tolv-miljoner-kronor-till-djurens-ratt-314b6
740/
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Djurvänlig kommun

Eftersom politikerna inte svarade på enkäten från riks skickade vi ut mejl till dem i efterhand
med lokala frågor, inför valet. Tre partier, S, SD, och L, svarade inte på den.

Vegonorm i Karlskrona

Vi har haft mejlkontakt med den nya kostchefen om vego i den offentliga sektorn. Vi har
även haft kontakt med politiker och skrivit insändare på temat.

Fyrverkerifrågan. Vi har lämnat in
medborgarförslag om att kommunen
ska begränsa det privata
användandet av fyrverkerier och
startat en namninsamling som ligger
ute på Djurens Rätts hemsida.
Åtminstone en insändare har
publicerats på området.

https://interact.djurensratt.se/agera/karlskrona-begransa-fyrverkeri
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