
ÅRSMELDING 
2020

Årsmøte 2021 for Dyrebeskyttelsen Norge Bodø, 

avholdes digitalt fra 18.03-26.03 på 

https://www.digitalearsmoter.no/

Den digitale portalen er åpen i 8 dager, og iløpet av 

denne perioden kan man angi sin stemme på de p 

ubliserte sakene. Kun stemmeberettigede får tilgang  

til portalen. Alle andre kan lese årsberetningen på  

våre nettsider, dbnb.no.

Ordinære saker årsmøter skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Styrets forslag til to medlemmer som 

 signerer protokoll.

3. Årsberetning for 2020

4. Reviderte regnskap for 2020

5. Budsjett for 2021

6. Handlingsplan for 2021

7. Styrets forslag til valgkomité for 2022  

 bestående av 3 medlemmer 

8. Styrets forslag til revisor for 2021 

9. Valg kommiteens innstilling, med presentasjon  

 av alle kandidater. - Orienteringssak

10. Valg til styret for 2021/2022 

 Årsmøtet velger styreleder, inntil tre  

 styremedlemmer og inntil 4 varamedlemmer.

Det ble ikke meldt inn noen saker årsmøtet skal  

behandle.

Den digitale løsningen har noen begrensinger, og det er i 

all hovedsak valg av medlemmer til signering av  

protokoll, valgkomite og revisor, som ikke lar seg  

gjennomføre som valgsaker i portalen. Vi håper årsmøtet 

har tillit til styret og godkjennes styrets forslag. Alle  

kandidater skal i henhold til vedtektene være forespurt, 

og ha takket ja på forhånd, dette er gjort i disse sakene.

Valgkomiteens innstilling og presentasjon av alle  

kandidater er en orienteringssak, men portalen krever at 

den stemmes på. Resultatet i denne saken påvirker ikke 

årsmøtets resultat.

Godt valg!

INNKALLING OG DAGSORDEN
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Når årsmøteportalen stenges vil det automatisk bli generert en årsmøte-

protokoll med resultat fra avstemningene. Denne skal signeres av to medlem-

mer før den sendes inn til sekretariatet i Dyrebeskyttelsen Norge. På grunn av 

digitalt gjennomført årsmøte, ber styret om årsmøtets tillit, og at årsmøtet 

godkjenner styrets forslag til medlemmer som signerer protokollen.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

• Camilla Løften Amundsen

• Lill Mailen Pettersen

Begge medlemmene er forespurt og har bekreftet at de kan signere.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til medlemmer som signerer 

årsmøteprotokollen.

STYRETS  
FORSLAG TIL 
MEDLEMMER 
SOM SIGNERER 
ÅRSMØTE- 
PROTOKOLL



STYRETS SAMMENSETNING

Årsmøte 2020 skulle avholdes 12. mars, den dagen 

Norge stengte ned. Dette medførte at årsmøtet ble av-

lyst og ny innkalling i henhold til vedtekter måtte send-

es ut. Styret valgt i 2019 satt derfor som interimstyre til 

årsmøte ble avholdt

Årsmøtet  2020 ble endelig avholdt 25. juni.

Styret har i 2020 bestått av:

Leder: Vibeke Hakkebo (på valg i 2021)

Nestleder:  Mira Susann Einarsen (på valg i 2022)

Styremedlem:  Katharina Greger Førde  

 (på valg i 2021)

Styremedlem:  Janne Schjetne (på valg i 2021)

Styremedlem:  Laila Irene Eide (på valg i 2021)

Styremedlem Connie Heian Olaisen (på valg i 2022)

Styremedlem: Frida Pettersen (på valg i 2022)

Varamedlem: Ingrid Pauline Berg (på valg i 2021)

Varamedlem Stina Henriksen (på valg i 2021)

Varamedlem: Cathrine Christensen (på valg i 2021)

Varamedlem: Maria Serina Kristiansen  

 (på valg i 2021)

STYREARBEID

På grunn av sent avholdt årsmøte har 2020 blitt et noe 

kortere styreår enn normalt. Vi avholdt 8 styre- 

møter fra juli til mars. 

Styret takker alle styremedlemmer for innsatsen i 2020.

ÅRSBERETNING 
2020

INNLEDNING:

Dyrebeskyttelsen Norge Bodø er en avdeling av Dyrebeskyttelsen Norge, og en  

selvstendig juridisk enhet. Organisasjonens formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og 

velferd. Dette arbeidet utføres gjennom informasjon og holdningspåvirkning, samt direkte 

hjelp til dyr i nød. Dyrs rettigheter omfatter etter dyrevelferdsloven både rett til liv og rett 

til fri bevegelse og utfoldelse etter art. Dyr skal ikke påføres smerte eller lidelse dersom det 

ikke er av hensyn til dyret selv. Dyrebeskyttelsen Norge og dens lokalavdelinger er regulert 

av vedtekter og etisk plattform utformet ved årlige landsmøter.

–  1  –
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ØKONOMI OG INNTEKTSARBEID

2020 ble nok et godt økonomisk år. Vi endte som num-

mer 2, under Bodø Glimt, som grasrotmottaker i Bodø. Vi 

er svært takknemlige for at så mange velger oss. I tillegg 

mottok vi «koronakompensensasjon»  

etter at tilskuddsordningen fra Regjeringen også gjaldt 

for loppemarked og frivillige organisasjoner. Vi hadde 

i 2019 planlagt loppemarkedene langsiktig og booket 

Mørkvedhallen fram til april 2021. 

I arbeidet med kattekolonier og områder hvor katte- 

bestanden er helt ute av kontroll har vi høyt fokus på 

at involverte parter skal bidra økonomisk. Som frivillig 

organisasjon er det et mål å ha lavest mulig kostnader 

knyttet til disse prosjektene. Kommuner, avfallsanlegg 

og andre aktører hvor kattebestand er en utfordring, må 

ta sin del av økonomien for å få hjulpet dyrene. 

Økonomien er god og 2020. Dyrebeskyttelsen Norge 

Bodø hadde en egenkapital på kr 4.345.054,- pr 

31.12.2020 og avsluttet året med et overskudd på 

880.021 kr.

Styret vurderer avdelingens grunnlag for videre drift 

som svært god.

LOPPEMARKED

I 2020 måtte vi dessverre avlyse våre to loppemarked. 

Vi tapte dermed store deler av inntektene våre, og ikke 

minst årets to store begivenheter, både for frivillige og 

de som elsker å handle på loppis og spise møsbrømlefse. 

Vi måtte tenke helt nytt, og i mai 2020 åpnet vi en salgs-

gruppe på Facebook. Der kunne vi selge lopper fra vårt 

lager, og andre kunne selge ting privat, til inntekt  

 

for DBNB. Dette viste seg derimot å være veldig mye 

arbeid i forhold til inntekt. 

I løpet av mai tjente vi 6710,- på salg fra vårt lager. Litt 

kom også inn fra private salg, men da den svært pop-

ulære facebookgruppa «Arvesentralen» kom, ser vi at 

dette er ikke et marked vi tjener penger på. I juni 2020 

holdte vi tre dager med “pop-up loppis” på torget uten-

for City Nord. Dette var svært mye arbeid, men veldig 

gøy. 

STAND

Det ble holdt tre stands på City Nord i 2020. To info-

stands som baserte seg på å rekruttere nye frivillige, og 

gi informasjon om DBNB. Den ene av disse var i samar-

beid med TV-aksjonen, der vi informere om  

aksjonen til WWF og rekrutterte bøssebærere.

Den tredje standen hadde vi utendørs i desember.

FRIVILLIGE

Det har vært flere nye frivillige året 2020, til tross for 

sporadisk rekrutteringsarbeid. Disse har da meldt sin 

interesse på eget initiativ. Vi merket spesielt en pågang 

på dette etter Røst-turen vi hadde september 2020. 

Covid-19 situasjonen har gjort det vanskeligere å rekrut-

tere nye frivillige da både loppemarkeder og messer har 

vært avlyst.

Dessverre har majoriteten av disse trukket seg som frivil-

lig i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø,eller fått beskjed om å 

heller melde sin interesse ved et senere tidspunkt, da de 

ikke bidro på noen punkter over en viss tid. Vi opplever 

ofte at det vi gjør i avdelingen ikke stemmer overens med 

nye frivilliges oppfatning av arbeidet vårt. For at dyrene 

skal få den hjelpen de trenger, er det langt mindre kos og 

sosialt enn det mange tror.

Det ble startet en egen lukket Facebook-gruppe med 

noen få fra driftsgruppen, som skulle ta imot alle som 

meldte interesse for frivillig arbeid hos Dyrebeskyttelsen 

Norge Bodø. Dette gikk ut på et møte hvor man snakket 

om hva det innebærer å være frivillig, felles forståelse

for hva som er god dyrevelferd, hvordan vi arbeider, 

samt skrive under på en samarbeidsavtale som også 

fungerer som en taushetsplikt. Den som tok dette møtet 

fikk også ansvaret for å få den nye frivillige kjent med 

arbeidsoppgaver, men vi opplever at det er vanskelig og 

ressurskrevende å få folk engasjert og i gang. Men, dette 

gjelder heldigvis ikke alle. Vi ligger på rundt 30 frivillige 

i driftsgruppen. De fleste har vært medlemmer i årevis, 

men vi har vært heldige med å få rekruttert nye frivillige 

som har vist interesse for arbeidet vi driver med og har 

vært en god ressurs. Styret er svært takknemlig for 

innsatsen til hver og en som bidrar til at avdelingen går 

rundt.
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FOSTERHJEM

Det har ikke vært så mange informasjonsmøter for å 

rekruttere nye fosterhjem som vi hadde  ønsket, men 

på tross av det har vi jevnlig mottatt henvendelser via 

mail. Vi har rekruttert fosterhjem jevnt over hele året på 

tross av situasjonen, og mindre informasjonsmøter enn 

tidligere. Noe gjennomtrekk av fosterhjem, men vi har 

rekruttert mange nye. Vi har prøvd digitale informasjons-

møter med nye fosterhjem, siden det ikke har vært mulig 

å møtes på grunn av smitte-situasjonen, med varierende 

oppmøte. 

Gjennom 2020 har vi ligget på rundt 60-65 foster- 

hjem. Disse består av husstander med ulike sammenset-

ninger, ønsker og forventninger som har gjort det utfor-

drende å plassere kattene i et passende hjem. Kattene 

vi får inn passer ikke alltid med små barn, andre dyr eller 

hos familier uten erfaring på katt.  

Rollen som fosterhjem er avhengig av tid og lyst, og det 

er naturlig at fosterhjem kommer og går. 

Flere fosterhjem har fått prøve seg på å temme katt- 

unger gjennom året, hvor vi her også har prøvd å  

holde informasjonsmøter digitalt med gode  

resultater. Ferieavviklingen har løst seg mer eller mindre 

knirkefritt både i sommermånedene og i jula. Behovet for 

fosterhjem for sky voksne katter og  

kattunger som trenger temming har vært størst, spesielt 

i tilknytning til aksjonen vi hadde på Røst i september. 

STATUS OG STATISTIKK KATT

Kattegruppa har som i tidligere år fortsatt fokuset på 

kattekolonier i Bodø og omegn, samt dedikert tid til å 

veilede publikum med å hjelpe kattene der de er.

Vi har i 2020 merket en nedgang av katter i kolonier 

og enkeltindivider som trenger hjelp. Dette ser vi som 

en positiv utvikling av arbeidet vi har gjort med å få 

dyrevelferd høyere på agendaen blant kommuner og 

befolkning. 

 

DBNB har som tidligere år jobbet sammen med Røst 

kommune, og har fått til et godt samarbeid og god di-

alog. Røst kommune har i 2020 vedtatt å etablere en 

kommunal dyrevelferdsplan og vi har invitert oss selv inn 

i arbeidet med å utforme denne.

I 2020 startet vi også med etablering av samarbeid med 

Værøy kommune. Noen representanter fra oss reiste ut 

for å kartlegge omfanget av utfordringen med eierløse 

katter på øya. Her ble det observert et stort antall eier-

løse katter. Flere av disse er syk eller skadet. Sent i 2020 

startet det kommunale arbeidet, og DBNB jobber aktivt 

for å komme til en enighet og løsning. Styret, i samarbeid 

med Dyrebeskyttelsen Norge sentralt, vil fortsett å legge 

trykk på øykommunene for å få etablert en god løsning 

for den samlede dyrevelferden.

Kattegruppen er den gruppen i DBNB med høyest aktiv-

itet, da katter fortsatt er det som engasjerer de fleste 

frivillige. Styret er svært takknemlig for det formidable 

arbeidet som gjøres daglig i kattegruppen. 

Flere års erfaring har resultert i rutiner for det meste som 

skal gjøres i gruppen. Fokuset på opplæring er noe styret 

ser på som nødvendig for å sikre at kattene blir ivaretatt 

etter Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform. Når ru-

tiner følges får også katten den oppfølgingen som den 

skal ha i avdelingen, som for eksempel veterinærhjelp, 

eller at katten annonseres for å finne et permanent hjem. 

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 har hyppig- 

heten på møte aktivitet og kurs har vært lavere enn øn-

sket i året som har gått. Treffpunkt innad i kattegruppa 

kan sees som en viktig del av opplæringen, slik at alle 

har lik forståelse for rutinene og arbeidet vi gjør. Styret 

mener at driften har vært forsvarlig for dyrene til tross 

for utfordringene hele Norge har stått over. Dyrevelferd 

vekker følelser, og det er da viktig med en åpen arena 

som kattemøte for diskusjon. 

Statistikk fra kattegruppa:

Antall katter som fikk hjelp: 136

Antall katter som ble avlivet: 42

Antall katter overtatt fra Mattilsynet: 4
Antall katter som var ønsket 
omplassert fra privatperson: 52

Antall katter overtatt fra privatperson: 22

Antall politianmeldte forhold: 1
Antall bekymringsmeldinger til Mattilsynet: 8

STATUS OG STATISTIKK HUND

Fra 2019 til  2020 merket vi en økning i antall hunder som 

ønskes omplassert av private, fra 0 til 6 hunder. Det er 

seks ulike raser og årsak til at hunden ønskes omplassert 

varierer. 2020 ble også året hvor vi merket en betydelig 

økning i antall forespørsler om å adoptere hund. Dette 

henger med all sannsynlighet sammen med Covid-19, 

og den generelle bølgen vi har sett i 2020 hvor mange er 

hjemme og tenker at det nå er tid for å skaffe seg et nytt 

familiemedlem. 
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Statistikk fra hundegruppa:

 Ønsker å adoptere hund: 32 

Antall hunder som ble tatt inn i avdelingen: 2  

Antall hunder som ble omplassert: 1  

Antall hunder som ble avlivet: 1  

Bekymringsmelding sendt til MT: 4 

Eier fikk hjelp til omplassering av hund: 2  

Hund i midlertidig fosterhjem(pass): 2 

STATUS OG STATISTIKK SMÅDYR OG VILT

Sommeren 2020 fikk vi inn et par nye frivillige med 

kompetanse på villfugl og pinnsvin. Det ble etablert et 

eget lite team for kunnskapsutveksling og økt satsing 

på rehabilitering av fugl, samt ivaretakelse og dvale 

for pinnsvin. Denne aktiviteten skiller seg fra aktivitet 

knyttet til familiedyr, på flere måter. For vilt foreligger 

det egne forskrifter for hold i fangenskap, samtidig som 

disse dyrene fortjenere en sjanse på lik linje som alle an-

dre dyr. Terskelen for human avliving er lav, og dette er 

i hovedsak knyttet til at dyrene så raskt som mulig skal 

rehabiliteres og klare seg selv i naturen. 

Det har vært avholdt møte med Viltutvalget i Bodø kom-

mune, samt at Mattilsynet er informert om denne nye 

aktiviteten hos oss. Alle dyr vi tar inn loggføres med inn-

tak, status og avliving/utslipp. 

ADOPSJON

I 2020 ble det adoptert vekk 99 katter, mesteparten av 

dette er kattunger. Det er fremdeles slik at katt- 

unger er mest populære. Vi er selvfølgelig glade for at de 

blir adoptert, men ingenting varmer mer enn når en vok-

sen katt finner en ny familie. Vi har også hatt adopsjon 

av katter som har vært lenge i fosterhjem, dette varmer. 

Mange ønsket en katt som vi allerede kjente person-

lighet og gemytt på, dette fordi det er mange familier 

med små barn som ønsker å adoptere. 

Mange ønsker kattunger og vil gjerne stå lenge på ven-

teliste for å få adoptere fra oss, dette tar vi som et godt 

tegn, og at folk ser verdien i å adoptere katt fra oss. 

Med god hjelp fra mange fosterhjem som tar  

adopsjon besøk selv, går prosessen med besøk kjapt, og 

dette settes stor pris på, og letter arbeidet med å finne 

kattene nye hjem. Det går mye tid i å besvare mail for å 

finne rett hjem til kattene. Det viser seg at flesteparten 

av de som tar kontakt for å adoptere har hørt om oss via 

andre, og mange følger oss på sosiale medier. Både fos-

terhjemmene våre og «pakken» vi leverer med en adop-

tert katt, får mye skryt, og folk er veldig fornøyde og 

opplever oss som en ryddig organisasjon som ønsker det 

beste for dyra. Det er registrert ca 330  mail med ønske 

om å adoptere. Det er ca 30 mer enn i fjor. 

Vi har kun hatt 3 returer av katt , dette er vi svært 

fornøyde med, da flesteparten tenker igjennom  

prosessen med adopsjonen i forkant. 

Pr nå har vi 2 katter i permanent fosterhjem, disse har 

forskjellige grad av sykdom, og blir fulgt nøye opp. Vi er 

svært takknemlig for at kattene får denne muligheten, 

da vi ikke ønsker å adoptere de vekk. Slik kan vi selv følge 

de opp og gitt de den behandlingen de trenger resten av 

sitt katteliv.  

KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING

Vi når ut til et ganske bredt publikum via Facebook, som 

er den enkleste plattformen å være til stede på. Vi har 

ca 9500 følgere, hvor de fleste befinner seg i Bodø og 

omegn. Ikke overraskende er hele 80% av disse kvinner. 

Instagram og Snapchat krever mer enn vi klarer å gjen-

nomføre på en god måte. Da er det bedre å bruke res-

sursene godt, på færre områder. 

Vi har fokus på å formidle gode holdninger og informas-

jon om god dyrevelferd. Vi publiserer pressemeldinger 

fra Dyrebeskyttelsen Norge, og formidler ulike aktiviteter 

fra livet i avdelingen.

Vi får flere hundre henvendelser på mail og messenger 

i året. Adopsjon og deler av publikumskontakten skjer 

via mail. Vi må ha litt system på arbeidet, og ikke minst 

mulighet til selv å bestemme når vi skal ha «kontortid». 

POLITISK ARBEID OG  
EKSPONERING I MEDIA

Dyrevelferd var også i 2020 godt stoff i media, både 

lokalt og nasjonalt for Dyrebeskyttelsen Norge og loka-

lavdelingene. Fokuset på dyrevelferd har nådd høyt 

nasjonalt politisk nivå. Det er liten tvil om at også loka-

lavdelingene i Dyrebeskyttelsen Norge har vært med 

å påvirket disse prosessene. Dyrebeskyttelsen Norge 

Bodø har gjennom politisk arbeid fått vedtak om at to 

dyrevelferdsplaner skal etableres i Bodø kommune og 

Røst kommune.

Det ble på slutten av 2020 vedtatt at ordningen med 

«dyrepoliti» ble utvidet til også å gjelde de 6 siste politi-

distriktene uten denne ordningen, inkludert Nordland. 

Vi benytter anledningen til å presisere at dette ikke er et 

dyrepoliti slik vi kjenner det fra utlandet, men politibet-

jenter som skal ha spesielt fokus på dyrevelferd, i all hov-
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edsak i samarbeid med Mattilsynet, og også anmeldte 

forhold fra publikum. Vi er selvfølgelig veldig fornøyde 

med økt fokus og ressurser på kriminalitet mot dyr.

OPPSUMMERING

2020 har til tross for korona vært et godt år for Dyre-

beskyttelsen Norge Bodø. Driften har vært tilnærmet 

normal, og vi har savnet loppemarkedet, men ikke de ca 

1600 arbeidstimene som følger med. Vi har vært godt 

synlige både i media og på stand, og daglig i kontakt 

med publikum på ulike sosiale flater. 

Vi har hjulpet ca 150 dyr av ulike arter, og dette er 

kjernevirksomheten og grunnlaget for vår eksistens. Det 

er en god ting at andelen katt i statistikken er redusert, 

mye på grunn av vårt grundige arbeid over flere år. Vi er 

også glade for å få inn nye ressurser på andre arter, men 

her skal vi sikre godt internt samarbeid og gode rutiner 

før vi satser på store kvanta med dyr.

Vi har et godt omdømme innenfor vårt omland og mange 

trofaste støttespillere som både  hjelper oss økonom-

isk eller er med på å spre gode holdninger om hold av 

kjæledyr. Vi er svært takknemlige for all støtte, stor eller 

liten, og takker for tilliten alle har vist oss gjennom året.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsberetningen for 2020
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Regnskapet for 2020 er revidert og godkjent av autorisert revisor, Grete 

Bang Ingebrigtsen.

Resultatet viser et overskudd med kr 880.021,- og en egenkapital med 

kr 4.345.054,-

Driftsinntektene viser en samlet driftsinntekt på kr 1.637.413,- mot 

budsjetterte kr 1.259.000,-

Det store overskuddet skyldes flere forhold. Forrige årsmøte skulle avholdes 

12.03, samme dag som landet stengte den. Tatt de nye forholdene med 

korona i betraktning la styret frem et revidert budsjett  til årsmøtet i  juni, 

hvor loppemarkedene for 2020 var fjernet. Vi beholdt derimot bookingen av 

Mørkvedhallen i april og oktober så langt det var mulig. Begge loppemark-

edene ble avlyst. Vi fikk koronakompensasjon på kr 199.741,-  kr 57.416,- fikk vi 

selv inn via mindre loppemarked på City Nord og loppesalg på Facebook.

Samlet driftskostnader viser et forbruk på kr 804.603 mot budsjetterte kr 

1.085.970,-. Dette skyldes ulike forhold. Vi hadde et lavere inntak av katt enn 

forventet, mindre omkostninger på veterinær, forbruksvarer til katt, gebyrer, 

telefon, leie som er naturlige konsekvenser av både manglende loppemarked 

og mindre katt.

Reisekostnader er utlegg avdelingen har hatt til Røst og enkelte kjøreturer 

i distriktet. Røst kommune har betalt tilbake de kostnader vi har hatt for å 

gjennomføre turene.

Kr 2.500.000,- er satt inn på fastrentekonto for ett år og gir en renteinntekt 

på kr 55.000,-

Økonomien er god, og styret vurderer grunnlaget for videre drift som svært 

god.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner revidert regnskap for 2020

REGNSKAP FOR 2020 
OG REVISORS  
BERETNING
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Resultatregnskap
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
2020 sammenlignet med budsjett

Virkelig Budsjett Diff % Hittil Virkelig Hittil Budsjett Diff %

 Salgsinntekt 199 741   199 741   

     3400 Tilskudd 199 741   199 741   

 Annen driftsinntekt 1 437 672 1 259 000 14% 1 437 672 1 259 000 14%

     3900 Medlemskontigent 70 566 75 000 -6% 70 566 75 000 -6%

     3901 Gaver 79 587 50 000 59% 79 587 50 000 59%

     3902 Grasrotandel 699 759 620 000 13% 699 759 620 000 13%

     3903 Bøsser 20 423 15 000 36% 20 423 15 000 36%

     3904 Loppedmarked 57 416 50 000 15% 57 416 50 000 15%

     3905 Kalendersalg 31 350 40 000 -22% 31 350 40 000 -22%

     3906 Profileringsartikler 3 348 10 000 -67% 3 348 10 000 -67%

     3907 Gaver gitt via SMS 2 730 2 000 37% 2 730 2 000 37%

     3908 Messer/stands  500 -100%  500 -100%

     3909 Pant 2 500 500 400% 2 500 500 400%

     3910 Gaver via facebook 75 830 150 000 -49% 75 830 150 000 -49%

     3911 Minnegave 22 680 30 000 -24% 22 680 30 000 -24%

     3950 Omplasseringsgebyr katt 146 000 150 000 -3% 146 000 150 000 -3%

     3951 Inntak privat katt/refusjon be 2 300 5 000 -54% 2 300 5 000 -54%

     3960 Omplasseringsgebyr hund 10 500   10 500   

     3961 Inntak privat hund/refusjon b 4 100   4 100   

     3970 Omplasseringsgebyr andre d  1 000 -100%  1 000 -100%

     3990 Diverse inntekter/tilskudd 208 584 60 000 248% 208 584 60 000 248%

 Sum driftsinntekter 1 637 413 1 259 000 30% 1 637 413 1 259 000 30%

 Varekostnad 13 554 44 000 -69% 13 554 44 000 -69%

     4300 Innkjøp av profileringsartikler  30 000 -100%  30 000 -100%

     4310 Innkjøp kalender 8 450 14 000 -40% 8 450 14 000 -40%

     4390 Beholdningsendring 5 104   5 104   

 Annen driftskostnad 791 049 1 041 970 -24% 791 049 1 041 970 -24%

     6300 Lokale og stand-leie 158 213 180 000 -12% 158 213 180 000 -12%

     6301 Alarmsystem 9 003 12 000 -25% 9 003 12 000 -25%

     6420 Datakostnader 27 170 30 000 -9% 27 170 30 000 -9%

     6421 Innleie loppemarked  40 000 -100%  40 000 -100%

     6540 Inventar 17 702 10 000 77% 17 702 10 000 77%

     6800 Kontorrekvisita 249   249   

     6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.  5 000 -100%  5 000 -100%

     6900 Telefon 8 812 15 000 -41% 8 812 15 000 -41%

     6940 Porto 1 737 1 500 16% 1 737 1 500 16%

     6950 Betalingsterminal  3 000 -100%  3 000 -100%
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Virkelig Budsjett Diff % Hittil Virkelig Hittil Budsjett Diff %

     7140 Reisekostnad, ikke oppgavep 23 448 15 000 56% 23 448 15 000 56%

     7319 Varer brukt til Konkurranse/R  3 000 -100%  3 000 -100%

     7320 Annonsering 1 304 7 000 -81% 1 304 7 000 -81%

     7321 Annonsering - Facebook 1 310 7 000 -81% 1 310 7 000 -81%

     7500 Forsikringspremie 266 1 200 -78% 266 1 200 -78%

     7700 Veterinærutgifter/medisiner k 437 610 500 000 -12% 437 610 500 000 -12%

     7701 Kattefor og kattesand 48 090 80 000 -40% 48 090 80 000 -40%

     7702 Katteutstyr 383 12 000 -97% 383 12 000 -97%

     7710 Veterinærutgifter/medisin hun 9 092 5 000 82% 9 092 5 000 82%

     7711 Hundefor 1 414 2 000 -29% 1 414 2 000 -29%

     7712 Hundeutstyr 4 445   4 445   

     7715 Trygge hjem  50 000 -100%  50 000 -100%

     7720 Veterinærutgifter/medisin and 17 336 1 200 1 345% 17 336 1 200 1 345%

     7770 Bank- og kortgebyr 4 216 10 000 -58% 4 216 10 000 -58%

     7771 Vipps-gebyr 1 792 10 000 -82% 1 792 10 000 -82%

     7790 Diverse kostnader 17 389 40 000 -57% 17 389 40 000 -57%

     7830 Tap på fordringer 70 2 070 -97% 70 2 070 -97%

 Sum driftskostnader 804 603 1 085 970 -26% 804 603 1 085 970 -26%

 Driftsresultat 832 810 173 030 381% 832 810 173 030 381%

 Annen finansinntekt 47 211 30 000 57% 47 211 30 000 57%

     8050 Annen renteinntekt 47 211 30 000 57% 47 211 30 000 57%

 Annen finanskostnad  100 -100%  100 -100%

     8150 Rentekostnader  100 -100%  100 -100%

 Netto finansposter 47 211 29 900 58% 47 211 29 900 58%

 Resultat før skatt 880 021 202 930 334% 880 021 202 930 334%

 Ordinært resultat 880 021 202 930 334% 880 021 202 930 334%

 Årsresultat 880 021   880 021   

     8960 Overføringer annen egenkapit 880 021   880 021   

 Resultat 0 202 930 -100% 0 202 930 -100%
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Balanse
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
per torsdag 31. desember 2020 sammenlignet med forrige år

31.12.2020 31.12.2019

 Eiendeler

 Omløpsmidler

     Varer   

         Varer 18 455 23 559

     Sum Varer 18 455 23 559

     Fordringer   

         Kundefordringer 364 703 218 085

         Andre fordringer 2 815 5 549

     Sum Fordringer 367 518 223 634

     Bankinnskudd, kontanter o.l.   

         Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 021 437 3 254 790

     Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 021 437 3 254 790

 Sum Omløpsmidler 4 407 409 3 501 983

 Sum Eiendeler 4 407 409 3 501 983

   

 Egenkapital og gjeld

 Egenkapital

     Opptjent egenkapital   

         Annen egenkapital 4 345 054 3 465 033

     Sum Opptjent egenkapital 4 345 054 3 465 033

 Sum Egenkapital 4 345 054 3 465 033

 Gjeld

     Kortsiktig gjeld   

         Leverandørgjeld 62 355 33 988

         Annen kortsiktig gjeld 0 2 962

     Sum Kortsiktig gjeld 62 355 36 950

 Sum Gjeld 62 355 36 950

 Sum Egenkapital og gjeld 4 407 409 3 501 983



Å R S M E L D I N G  2 0 2 0  D Y R E B E S K Y T T E L S E N  N O R G E  B O D Ø

–  5  –



Å R S M E L D I N G  2 0 2 0  D Y R E B E S K Y T T E L S E N  N O R G E  B O D Ø

–  1  –

For 2021 budsjetteres det med totalt driftsinntekter på kr 1.425.000,- og med 

total driftskostnader på kr 1.395.200,- Andre driftsinntekter på kr 55.000,-

Budsjettet har et årsresultat på kr  84.800,- i overskudd.

Det planlegges med loppemarked som i 2019 ga kr 300.000,- i inntekt. Vi for-

venter at høstens loppemarked kan gjennomføres som normalt, eller at kom-

pensasjonsordningen utvides.

Vi vil fortsatt ha fokus på grasrotandelen og verve nye givere via denne ord-

ningen, vi vil også arbeide videre med medlemsrekruttering og øke inntektene  

gjennom medlemskontingenten. Det er budsjettert med kr 75.000,- i inntekt 

via medlemskontingent. Grasrotandelen i 2020 utgjorde kr 699.367,-

Det forventes noe lavere inntak av katt, men av katter som krever noe mer 

behandling hos veterinær. Vi erfarte i 2020 at katter fra store kolonier oftere 

har virussykdommer som krever langtidsbehandling før adopsjon. Det er 

budsjettert med kr 130.000,- i omplasseringsgebyr ved adopsjon og kr 

500.000,- i veterinærkostnader. Det arbeidet vi gjør direkte for dyr er et 

tapsprosjekt. Tapet må dekkes opp gjennom andre inntekter.

Det budsjetteres med en intensjon om å finne nye lokaler som er mer egnet til 

vår drift. Vi ønsker å utvide publikumstilbudet og å komme nærmere publikum  

gjennom bedre lokaler hvor vi kan ha kafedrift, loppemarked og møter - når 

det passer oss. Det antas at dette vil koste oss en del, enten i form av leie-

kostnader eller kostnader for tilpasning til våre behov.

Sittende styre har gått bort fra tanken om eget «tradisjonelt» kattehus, hvor 

katter oppholder seg permanent. Dette krever store investeringer som låser 

midlene til helt konkret bruk. Når vi i tillegg ser at andelen katt tatt inn pr år 

er avtagende anser vi ikke denne ressursbruken som den smarteste. Ved et 

leieforhold kan vi trekke oss ut av forpliktelsen dersom aktivitet eller økonomi 

skulle tilsi dette. Katter har det dessuten best i et trygt og kjærlig hjem. Det 

budsjetteres derfor med kr 350.000,- til leie og inventar for nyetablering når 

rette objektet dukker opp. 

Gradvis er vi også i ferd med å etablere et tilbud for rekonvalesens for enkelte 

viltlevende dyr som fugler og pinnsvin. Dette er en ny arena for Dyrebeskyt-

telsen Norge Bodø og det budsjetteres med kr 60.000,- for veterinær-

behandling og innkjøp av utstyr.

Det budsjetteres med kr 60.000,- til interne møter og kurs. Behovet for 

profesjonalisering vil alltid være tilstede, og det er et ønske om at både våre 

nærmeste frivillige, men også publikum kan inviteres til ulike fagseminar eller 

kurskvelder. 

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner budsjett for 2021

BUDSJETT FOR 2021
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Resultatregnskap
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
2021 sammenlignet med budsjett

Virkelig Budsjett Diff % Hittil Virkelig Hittil Budsjett Diff %

 Annen driftsinntekt 24 206 1 425 000 -98% 24 206 1 425 000 -98%

     3900 Medlemskontigent  75 000 -100%  75 000 -100%

     3901 Gaver 6 000 50 000 -88% 6 000 50 000 -88%

     3902 Grasrotandel  620 000 -100%  620 000 -100%

     3903 Bøsser  15 000 -100%  15 000 -100%

     3904 Loppedmarked  300 000 -100%  300 000 -100%

     3905 Kalendersalg  40 000 -100%  40 000 -100%

     3906 Profileringsartikler  10 000 -100%  10 000 -100%

     3907 Gaver gitt via SMS  2 000 -100%  2 000 -100%

     3908 Messer/stands  500 -100%  500 -100%

     3909 Pant  1 500 -100%  1 500 -100%

     3910 Gaver via facebook 6 206 70 000 -91% 6 206 70 000 -91%

     3911 Minnegave  5 000 -100%  5 000 -100%

     3950 Omplasseringsgebyr katt 12 000 130 000 -91% 12 000 130 000 -91%

     3951 Inntak privat katt/refusjon be  5 000 -100%  5 000 -100%

     3960 Omplasseringsgebyr hund  25 000 -100%  25 000 -100%

     3961 Inntak privat hund/refusjon b  15 000 -100%  15 000 -100%

     3970 Omplasseringsgebyr andre d  1 000 -100%  1 000 -100%

     3990 Diverse inntekter/tilskudd  60 000 -100%  60 000 -100%

 Sum driftsinntekter 24 206 1 425 000 -98% 24 206 1 425 000 -98%

 Varekostnad  40 000 -100%  40 000 -100%

     4300 Innkjøp av profileringsartikler  30 000 -100%  30 000 -100%

     4310 Innkjøp kalender  10 000 -100%  10 000 -100%

 Annen driftskostnad 139 953 1 355 200 -90% 139 953 1 355 200 -90%

     6300 Lokale og stand-leie 24 700 250 000 -90% 24 700 250 000 -90%

     6301 Alarmsystem 3 415 12 000 -72% 3 415 12 000 -72%

     6420 Datakostnader 2 471 30 000 -92% 2 471 30 000 -92%

     6421 Innleie loppemarked  40 000 -100%  40 000 -100%

     6540 Inventar 287 100 000 -100% 287 100 000 -100%

     6800 Kontorrekvisita  1 000 -100%  1 000 -100%

     6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.  60 000 -100%  60 000 -100%

     6870 Barneklubb  5 000 -100%  5 000 -100%

     6900 Telefon 1 525 10 000 -85% 1 525 10 000 -85%

     6940 Porto 707 2 000 -65% 707 2 000 -65%

     7140 Reisekostnad, ikke oppgavep  40 000 -100%  40 000 -100%

     7319 Varer brukt til Konkurranse/R  3 000 -100%  3 000 -100%

     7320 Annonsering  7 000 -100%  7 000 -100%
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Virkelig Budsjett Diff % Hittil Virkelig Hittil Budsjett Diff %

     7321 Annonsering - Facebook  7 000 -100%  7 000 -100%

     7500 Forsikringspremie 983 1 200 -18% 983 1 200 -18%

     7700 Veterinærutgifter/medisiner k 68 253 500 000 -86% 68 253 500 000 -86%

     7701 Kattefor og kattesand 21 816 80 000 -73% 21 816 80 000 -73%

     7702 Katteutstyr 13 160 30 000 -56% 13 160 30 000 -56%

     7710 Veterinærutgifter/medisin hun  20 000 -100%  20 000 -100%

     7711 Hundefor  15 000 -100%  15 000 -100%

     7712 Hundeutstyr  5 000 -100%  5 000 -100%

     7715 Trygge hjem  50 000 -100%  50 000 -100%

     7720 Veterinærutgifter/medisin and 2 343 40 000 -94% 2 343 40 000 -94%

     7721 Utstyr andre dyr  20 000 -100%  20 000 -100%

     7770 Bank- og kortgebyr 93 5 000 -98% 93 5 000 -98%

     7771 Vipps-gebyr  2 000 -100%  2 000 -100%

     7790 Diverse kostnader 200 20 000 -99% 200 20 000 -99%

 Sum driftskostnader 139 953 1 395 200 -90% 139 953 1 395 200 -90%

 Driftsresultat -115 746 29 800 -488% -115 746 29 800 -488%

 Annen finansinntekt  55 000 -100%  55 000 -100%

     8050 Annen renteinntekt  55 000 -100%  55 000 -100%

 Netto finansposter  55 000 -100%  55 000 -100%

 Resultat før skatt -115 746 84 800 -236% -115 746 84 800 -236%

 Ordinært resultat -115 746 84 800 -236% -115 746 84 800 -236%

 Resultat -115 746 84 800 -236% -115 746 84 800 -236%
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PRAKTISK ARBEID FOR BEDRE DYREVELFERD

Katt

Vi skal fortsette holdningsarbeid mot private dyreeiere og følge opp  

kommuner der kattekolonier er ute av kontroll. Vi skal fortsette å anmelde 

lovbrudd til politiet. Det samme gjelde å melde bekymringsmeldinger til 

Mattilsynet og kommuneoverlege der det er ansett nødvendig.

Hund

Vi skal styrke våre muligheter til å ta imot hunder. Vi skal fortsette holdnings- 

arbeid mot private dyreeiere og følge opp kommuner der kattekolonier er ute 

av kontroll. Vi skal fortsette å anmelde lovbrudd til politiet. Det samme gjelde 

å melde bekymringsmeldinger til Mattilsynet og kommuneoverlege der det er 

ansett nødvendig.

Smådyr og vilt

Vi skal fortsette formidle kunnskap samt styrke kompetanse og rekruttering 

for nødhjelp til ville dyr, fortrinnsvis fugler og pinnsvin. 

Frivillige

Dyrebeskyttelsen Norge Bodø skal fortsette å rekruttere og «utdanne» nye 

frivillige i vårt arbeid. 

Avdelingens vekst og vedlikehold

Kunnskap om drift av frivillige organisasjoner, samt god faglig trygghet i 

kjernevirksomheten vår, er stadig viktigere for alle aktive frivillige. Som et 

ledd i å styrke avdelingen vil vi ha fokus på intern opplæring i samarbeid med 

eksterne parter som Mattilsyn, veterinærer og andre aktuelle parter.

Styret vil aktivt arbeide for å finne mer egnede lokaler for vår drift. Behovet 

for økt publikumskontakt, bedre forhold for ivaretakelse av katter, samt  

lagerforhold, har endret seg. Styret ser imidlertid ikke for seg at det å være 

eier av et kattehus er beste løsning. Katter trenger sosialisering i private 

hjem.

Styret har gått bort fra tidligere planer om å finne tomt for bygging av eget 

«kattehus», vi ønsker i stedet å finne annet lokale å leie som er bedre til- 

passet våre behov. Vi er en liten kjerne med få frivillige som driver lokal- 

avdelingen. Det vil ikke være forsvarlig å påta seg mengden dugnad en  

bygging innebærer. 

Inntektsarbeid

Vi skal fortsatt ha fokus på inntektsarbeid spesielt gjennom medlems- 

kontingent og grasrotandel. Vi skal så langt det er mulig i 2021 fortsette med 

loppemarked og stand, og forsøke å øke egen profilering i vårt område.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner handlingsplan for 2021

HANDLINGSPLAN 
2021

FOKUSOMRÅDER FOR 
DYREBESKYTTELSEN 
NORGE BODØ I 2021
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Styret ber om årsmøtets tillit til valg av valgkomite for 2022.

Styrets forslag til valgkomite for 2022:

• Camilla Løften Amundsen

• Charlotte Mikkelborg Haug

• Cecilia Adriana Johnsen

Alle kandidater er forespurt og har takket ja til vervet.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til valgkomite for 2022

VALGKOMITE FOR 
2022
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Styret ber om årsmøtets tillit og foreslår Grete Bang Ingebrigtsen som 

revisor for regnskapet for 2021. Grete er forespurt og har takket ja.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner Grete Bang Ingebrigtsen som revisor for 

regnskapet 2021

VALG AV REVISOR 
FOR REGNSKAP  
2021
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INNSTILLING TIL NYTT STYRE 2021-22:

 

Styreleder:  Vibeke Wensell Hakkebo (på valg for 1 år) 

 

Styremedlem:  Katharina Greger Førde (på valg for 2 år) 

Styremedlem:  Stina Henriksen (på valg for 2 år) 

Styremedlem:  Janne Schjetne (på valg for 2 år) 

Styremedlem:  Mira Susann Einarsen (ikke på valg) 

Styremedlem:  Frida Pettersen (ikke på valg) 

Styremedlem:  Connie Heian Olaisen (ikke på valg)

Varamedlem:  Kirsti Ågnes Pedersen (på valg for 1 år) 

Varamedlem:  Merethe Leirvik (på valg for 1 år) 

 

VALGKOMITEENS KOMMENTAR:  

Valgkomiteen har vært i kontakt med alle medlemmer i nåværende styre, 

samt varamedlemmer, for å få en forståelse av hvordan styret har fungert 

i 2020-21. Spørsmålene dreide seg rundt samarbeid, sammensetning og 

oppgavefordeling. Vi har også spurt om forslag til egnede kandidater til et 

framtidig styre. Dessverre har vi ikke fått tilbakemelding fra alle styre- 

medlemmene. 

Tilbakemeldingene vi fikk var varierende. Noen sa at det har fungert bra og at 

det har vært et godt samarbeid. Andre fortalte om manglende engasjement, 

og dårlig oppmøte på styremøtene. 

Flere kandidater ble foreslått enn det valgkomiteen valgte å innstille.  

Bakgrunnen for dette er at valgkomiteen mener at for å være en del av et 

styre må man vise et engasjement, og selv ta initiativ til dialog med 

valgkomiteen. 

Valgkomiteen har til årets valg hatt få som har stilt som kandidater til 

styreverv. Vi har gjort en innstilling basert på innspill fra nåværende styre, 

samt på bakgrunn av de stillende kandidaters motivasjon, refleksjon og 

visjoner for lokalavdelingen. Når det kommer til varamedlemmene har vi tatt 

hensyn til nye stemmer.  Valgkomiteen har foreslått en innstilling på en leder, 

seks styremedlemmer, samt to vara.

Til slutt vil vi takke for tillit som valgkomité, og ønsker det kommende styre 

lykke til med den viktige jobben de har foran seg. Minner om at overnevnte 

innstilling er et forslag fra valgkomiteen, og den endelige innstillingen vil 

være et resultat årsmøtes valg.  

På vegne av valgkomiteen, 

Camilla Løften Amundsen, leder av valgkomiteen. 

VALGKOMITEENS 
INNSTILLING TIL 
ÅRSMØTET 2021 I 
DYREBESKYTTELSEN 
NORGE BODØ
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Fullt navn: Janne Schjetne

Medlem i Dyrebeskyttelsen Norge: Ja

Aktiv i avdelingen siden (årstall): 2012

Hvilke/t verv ønsker du å stille til?  
(leder, styremedlem, vara):  
Jeg ønsker å stille som styremedlem og vara-

medlem. I første omgang som styremedlem.

Tidligere verv og erfaring med DBNB: Jeg har 

vært aktiv frivillig siden tidlig 2012, og har  

sittet i styret i tilsammen 7 år. Som vara og  

styremedlem. Begynte som fosterhjem, og 

har siden da holdt på med så mangt innen avdelingen. Er nå ansvarlig for 

inntektsgivende arbeid, som stand, messer, loppis osv. og publiserer adops-

jonsklare dyr ut på hjemme siden.

Hva er din motivasjon for å stille til valg: Jeg er svært motivert til å fortsette, 

da jeg har store planer på gang, der vi skal rette oss mot de litt yngre dyre- 

vernerne. Noe som allerede er i gang bak kulissene.

Jeg gleder med også veldig til vi kan åpne for loppemarked og stand/messer 

igjen.

Jeg har masse pågangsmot og energi til å fortsette. Jeg har nokk ikke vært 

mere motivert som jeg er nå. Og gleder meg stort til å komme i gang.

Hva kan du bidra med inn i styret: Jeg kommer til å fortsette med å holde 

stand, stå på messer, loppemarked, åpen dag og den slags. Kommer til å  

jobbe med gjøre DBNB godt synlig, og skal nå rette mye av aktivitet mot barn 

og unge. Videre har jeg tenkt til å fortsette med å publisere på hjemme- 

siden, og har også lyst å legge ut flere «saker» på hjemmesiden. Jeg har lyst å 

vide horisonten, og ikke bare ha fokus på katt. Det er mange dyr der ute som 

trenger oss.

PRESENTASJON AV 
KANDIDATER  
VALG 2021
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Fullt navn: Katharina Greger Førde

Medlem i Dyrebeskyttelsen Norge: Ja

Aktiv i avdelingen siden (årstall): 2014

Hvilke/t verv ønsker du å stille til?  
(leder, styremedlem, vara):  
Stiller både til styreverv og vara

Tidligere verv og erfaring med DBNB: Leder av 

kattegruppen og hatt styreverv siden 2015.  

Aktivt styreverv siden 2015

Hva er din motivasjon for å stille til valg: Bidra 

til å heve dyrevelferd på landsbasis og fortsette med jobben vi allerede har 

begynt med i styret.

Hva kan du bidra med inn i styret: 

• God kompetanse på styrearbeid

• God lagånd

• Motivering av teamet

• Samt videreutvikling av det vi jobber mot

PRESENTASJON AV 
KANDIDATER  
VALG 2021
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Fullt navn: Kirsti Ågnes Pedersen

Medlem i Dyrebeskyttelsen Norge: Ja

Aktiv i avdelingen siden (årstall): 2018

Hvilke/t verv ønsker du å stille til?  
(leder, styremedlem, vara):  
Styremedlem og vara

Tidligere verv og erfaring med DBNB:  
Jeg har ingen tidligere erfaring fra verv i DBNB. 

Erfaringen er fra fosterhjemsrollen og som friv-

illig.

Tidligere organisasjonserfaring utenom DBNB,  
eller annen relevant erfaring:  
Har sittet som 1 år som vara i styret i lokalavdelingen på Fauske/sørfold 

Revmatikerforeningen. Jeg stilte ikke til gjenvalg.

Jeg har barn i alderen 21-14 og har i alle de årene sittet i foreldreforeningen/

AUF i barnehage og skole. Der har jeg uten unntak deltatt aktivt på all organ-

isering av div lotteri, dugnad, festarrangement, 17-maikommite, kakesalg etc. 

Dette mener jeg er relevant erfaring.

Min jobberfaring fra Kokkeyrket m/fagbrev, Rus/Psykiatri, barnevern og  

videreutdanning i tverrfaglig miljøarbeid, vil i aller høyeste grad kunne  

benyttes i DBNB på en eller annen god måte.

Hva er din motivasjon for å stille til valg: Jeg ønsker å bruke mer tid på dyre- 

velferd og miljø. Sette meg godt inn i den jobben Dyrebeskyttelsen Norge gjør 

og være et godt ansikt utad for denne organisasjonen, og lokalavdelingen 

Bodø.

Jeg bor på Fauske, tenker da at siden avdelingen i bodø dekker og jobber  

geografisk utenfor Bodø kommune, kan det være ett pluss å ha en fra  

distriktene med på laget.

Jeg ønsker å rette mere fokus på Dyrebeskyttelsen og dens viktige jobb ute 

blant befolkningen i Norge.

Og sist men ikke minst gjøre en forskjell for dyrene.

Hva kan du bidra med inn i styret:  
Jeg er god på organisering og samhandling, så der vil jeg være en styrke.  

Jeg er en pådriver, er kreativ og løsningsorientert. 

Jeg kan mest om katt, kanin, høns, hund, men jeg er over gjennomsnittet  

interessert i de fleste dyrearter, lærer fort og er ikke redd for å ta tak i uansett 

oppgave som måtte tildeles meg i mitt verv. Jeg tørr å si min mening og jeg 

evner å be om unnskyldning vis jeg går over streken og er lojal samarbeids- 

partner.
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Fullt navn: Merethe Leirvik

Medlem i Dyrebeskyttelsen Norge: Ja

Aktiv i avdelingen siden (årstall): 2013

Hvilke/t verv ønsker du å stille til?  
(leder, styremedlem, vara):  
Vara

Tidligere verv og erfaring med DBNB:  
Styremedlem i ca.2014 og 2015 Fosterhjem for 

temming, og generell deltagelse på flere om-

råder. Har håndtert mail, fosterhjemsoppfølg-

ing, inntak/fangst, adopsjon, inntektsarbeid, 

rekruttering av frivillige/fosterhjem. Holder temmekurs og er veileder for fos-

terhjem.

Hva er din motivasjon for å stille til valg:  
Dyrevern. Ønsker å jobbe sammen med andre som har samme interesse for 

dyrevelferd, lokalt og nasjonalt.

Hva kan du bidra med inn i styret:  
Lang erfaring og mye kompetanse relevant til dyr og dyrehold. Spesielt katt 

og katteadferd. Gode skriveferdigheter/formulering av tekst. Et objektivt 

synspunkt, kreativitet og positive holdninger. Lærevillig på nye oppgaver og 

utfordringer. 

Kan mye og kan brukes til mye - litt som poteten.
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Fullt navn: Stina-Marie Henriksen

Medlem i Dyrebeskyttelsen Norge: Ja

Aktiv i avdelingen siden (årstall): 2019

Hvilke/t verv ønsker du å stille til?  
(leder, styremedlem, vara):  
Styremedlem og vara

Tidligere verv og erfaring med DBNB:  
Av tidligere verv har jeg sittet som vara i styret 

i 2020. Nå sitter jeg som fosterhjemsansvarlig 

i kattegruppa, og plasserer kattene vi får inn i 

det mest kompatible fosterhjemmet. Jeg er også 

aktivt med på fangst av katter, samt at jeg bidrar til å rekruttere både 

frivillige og fosterhjem.

Tidligere organisasjonserfaring utenom DBNB, eller annen relevant erfaring: 
Av organisasjonserfaring er det nok utdanningen min som er mest relevant. 

Jeg har fullført et årsstudium i markedsføring, økonomi og ledelse, og videre 

begynt på en bachelor i HRM som er meget relevant for organisasjonsarbeid.

Hva er din motivasjon for å stille til valg:  
Motivasjonen er på topp for å sitte et år til i styret! Jeg føler ikke jeg er ferdig 

enda, og har mye mer å by på.

Hva kan du bidra med inn i styret:  
Rekruttering av nye fosterhjem og frivillige er noe jeg engasjerer meg mye for, 

samt hvordan vi skal jobbe for å beholde de vi allerede har siden det er noe 

vi kan bli bedre på. Motivasjon blant de frivillige er noe som interesserer meg 

mye, og noe jeg vil jobbe mer med.
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Fullt navn: Vibeke Wensell Hakkebo

Medlem i Dyrebeskyttelsen Norge: Ja

Aktiv i avdelingen siden (årstall): 2014

Hvilke/t verv ønsker du å stille til?  
(leder, styremedlem, vara):  
Leder

Tidligere verv og erfaring med DBNB: 

• Styreleder DBNB siden 2016, 

• Vara sentralstyret DN 2019, 

• Styremedlem sentralstyret DN 2021-2022

Som styreleder kan man ikke ligge bakpå. Jeg er involvert i alle prosesser både 

administrative i daglig drift, som backup og som pådriver. Er daglig involvert i 

en eller flere prosesser.

Hva er din motivasjon for å stille til valg:  
Vi er en avdeling i utvikling, selv om aktiviteten på katt avtar noe. Dette sky-

ldes i hovedsak at vi har gjort en god jobb over mange år. Vi er modne for en 

gradvis omlegging mot annen type drift og aktivitet rettet mot holdnings- 

arbeid, andre dyr, og andre arbeidsformer for å redde hjemløse katter i  

kolonier. Vi har engasjerte frivillige som vil utforske nye muligheter og jeg har 

fortsatt lyst til å være med videre.

Hva kan du bidra med inn i styret:  
Har opparbeidet meg relativt mye erfaring både fra lokale utfordringer, men 

også nasjonale. Avdelingen fungerer godt og mitt engasjement mener jeg vil 

fortsette å utvikle avdelingen innenfor flere felt. Jeg vil fortsette med å  

utdanne medlemmer i organisasjonsprosesser, skape en større sosial arena 

og gir mange dyr en bedre velferd gjennom både informasjon og direkte  

innsats.

PRESENTASJON AV 
KANDIDATER  
VALG 2021
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