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Årsmötet hölls på NBV, Nygatan 13 i Karlstad den 22/2. Styrelsen för 2022 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. 
 
10/2 Vi skickade ett brev till Karlstads kommun med uppmaningar om att så långt möjligt införa lokala 
begränsningar mot fyrverkerier. Kommunen svarade att de kommer ta upp frågan tillsammans med 
räddnings-tjänsten och polismyndigheten för att se om det finns behov av ändringar. 
 
8/3 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. Studiecirkeln fortsätter med boken ”Rapport från 
slakteri”. 
 
22/3 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
30/3 Djurens Rätts rankning av djurvänligaste kommuner släpps. Karlstad har inte svarat alls i år. 
Hammarö har delvis svarat men hamnar tyvärr långt ner på listan. 
 
2 - 3/4 Vi hade en deltagare på rikskonferensen i Göteborg. Cirka 50 personer deltog i workshops och 
var på föreläsningar. Det diskuterades kring framtiden för organisationen och hur den ska jobba. 
 
5/4 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. 
 
19/4 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
21/4 E-post till våra medlemmar i Hammarö om Hammarö kommuns dåliga resultatet på Djurvänlig 
kommun rankingen. Vi frågar efter medlemmar som vill skriva under på ett medborgarförslag till 
kommunen om att erbjuda växtbaserad kost i grundskola och förskola. 
 
23/4 Vi har en insändare i NWT inför Försöksdjurens dag: ”Hemskt om förbudet mot djurtestad 
kosmetika tas bort” med en uppmaning att skriva på namninsamlingen ”Save Cruelty Free Cosmetics” 
 
3/5 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. 
 
10/5 Vi hade en volontär i Stockholm på en seniormässa. Fokus låg på information om möjligheten att 
testamentera gåvor till Djurens Rätt. 
 
12/5 Sex av våra medlemmar i Hammarö kommun har anmält intresse att skriva på ett 
medborgarförslag till Hammarö kommun om att erbjuda växtbaserad mat i förskola och skola. 
 
17/5 Träff på Hammarö Folkets Hus för underskrift av medborgarförslaget till Hammarö kommun. Det 
blev en fin diskussion kring djurrätt och veganism. 
 
18/5 Det underskrivna medborgarförslaget ”Servera växtbaserad mat till barn och elever som 
efterfrågar det” skickas per brev till Hammarö kommun. 
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27/5 Kopia på medborgarförslaget skickas på nytt till Hammarö kommun, denna gång via e-post från Kai 
Zimmerl som agerar ombud för förslagsställarna, då ursprungliga brevet försvunnit på vägen (?) och inte 
blev diariefört. Nu fås ett ärendenummer. 
 
31/5 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. 
 
14/6 Sommaravslutning med vegopicknick vid motionscentralen på Skutberget. 
 
16/6 Vi hade en deltagare på riksorganisationens kickoff om ”Sveriges vegovänligaste matkedja”. 
 
30/6 En påminnelse skickas till Hammarö kommun angående medborgarförslaget. Nu kommer svar från 
kommunens handläggare att Serviceförvaltningen besvarar detta med att ”det redan idag erbjuds ett 
vegetariskt alternativ till de barn som begär detta”. Då detta innebär lakto-ovo-vegetarisk kost så 
insisterar förslagsställarna på att kommunen ska erbjuda helt växtbaserad kost. 
 
1/7 Efter E-förslaget från förra året har nu Karlstads kommun infört de nya riktlinjerna som erbjuder 
vegankost som specialkost inom förskola, grundskola och fritids (dock ej för barn under 3 år). Även de 
länsövergripande riktlinjerna (det finns sedan en tid ett samarbete på det här området inom Värmland) 
har uppdaterats så att de kommuner som vill, nu kan erbjuda vegankost. 
 
5/7 Svar från Hammarö kommun att de hanterar medborgarförslaget som en synpunkt till förvaltningen 
(då medborgarförslag inte finns) och att synpunkter presenteras för politiken 2 gånger per år. 
 
6/7 Medborgarförslaget skickas direkt till Hammarös kommunstyrelse och servicenämnd. 
 
10/7 Miljöpartiet i Hammarö har meddelat att de bevakar frågan kring medborgarförslaget. 
 
14/7 Hammarö kommun (genom enhetschefen på Hammarö Service- Kost & Lokalvård) har avslutat 
medborgarförslagsärendet med följande lösning: ”I våra skolmatsalar på Hammarö serverar vi två 
alternativa lunchrätter varav en är lakto-ovo-vegetarisk och en salladsbuffé för den som vill plocka ihop 
sin lunch med enbart vegetabilier. Det är möjligt för alla matgäster att välja vilken alternativ maträtt de 
önskar äta.” 
 
15/7 Svar till enhetschefen på Hammarö Service- Kost & Lokalvård med förklaring att förslagsställarna 
inte ser svaret som tillfredsställande utan fortsatt förväntar sig att kommunens politiskt ansvariga ska 
förändra riktlinjerna så att eleverna kan få fullvärdig lagad växtbaserad kost. 
 
23/8 Styrelsemöte på distans via webben. Under höstens studiecirkel läser vi boken ”Så skapar vi en 
vegansk värld”. 
 
28/8 Inför Valet: Vi skickar mail med tips till de personer på Hammarö som skrev under 
medborgarförslaget. De kan kontakta politikerna om förslaget och samtidigt ta upp andra 
djurskyddsfrågor. Vi delar Djurens Rätts partigranskning på vår Facebooksida. 
 
4/9 Vi hade en deltagare på riksorganisationens sensommarkickoff. 
 
6/9 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. 
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8/9 Vi delade ut flyers på Taco Bar i Karlstad för att få Taco Bar att fullt ut anta ECC- kraven för 
kycklingar. Vi tycker det är positivt att restaurangens personal är vegovänlig. Vi lämnade in bilder och 
video från aktionen till riksorganisationen. 
 
20/9 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. 
 
4/10 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
16/10 Vi hade en deltagare på riksorganisationens  digitala medlemsforum. Temat var 140-årsjubiléet, 
framgångar och arbetssätt. Under åren har mycket förändrats tack vare vårt arbete och vi har medvind. 
 
18/10 Styrelsemöte och aktivmöte på NBV i Karlstad. Med vegansk smörgåstårta firades att 
lokalföreningen i år har fyllt 40 år. 
 
1/11 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
14/11 För att uppmärksamma avdelningens 40-årsjubileum har Kai Zimmerl som varit i styrelsen i 30 år 
lagt upp två bildspel på Facebook med bilder från föreningens historia. Dels från 30-årsutställningen på 
bibliotekshuset i Karlstad för tio år sedan och dels bilder publicerade på vår Facebooksida från de tio 
senaste åren. 
 
15/11 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
25/11 På Pälsfria fredagen genomför vi en namninsamling för ”Fur Free Europe” på Soltorget i Karlstad. 
 
29/11 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
9/12 Vi besvarar en enkät från riksorganisationen om den nya sjuåriga verksamhetsinriktningen. 
 
14/12 Julavslutning på NBV, Nygatan 13 med veganskt julbordsknyt. 
 
21/12 Debattartikel tillsammans med riksorganisationen i NWT: ”Brott mot djur måste tas på allvar”. 
 
 
2023 
 
10/1 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
24/1 Styrelsemöte på distans via webben. 
 
6/2 Verksamhetsårets sista styrelsemöte, på distans via webben. 
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Djurens Rätt Karlstad-Hammarö hade vid årsskiftet 2022-2023 ökat från 536 till 538 medlemmar. 
 
Vi har nu 425 medlemmar i Karlstads kommun (minskning med 22) och 113 medlemmar i Hammarö 
kommun (ökning med 24). 
 
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 2022 fick avdelningen in 180 kr i 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. 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) 


