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Årsberetning for 2021

Innledning
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge. 
Organisasjonen formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd, samt direkte yte 
hjelp til dyr i nød. Dyrs rettigheter omfatter etter dyrevelferdsloven både rett til liv, 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, etisk plattform 
og etiske retningslinjer utformet ved årlige landsmøter. Vi ble stiftet 18.08.2011 og i 2021 
feiret vi 10 år som lokalavdeling, med de begrensningene korona satte for oss.

Styret 2021
Av hensyn til restriksjoner for forsamlinger ble årsmøtet avholdt digitalt på 
digitaleaarsmøter.no fra 18.03-til 26-03 2021. Alle medlemmer som hadde meldt seg på fikk 
tilsendt innlogging og link til portalen for å avlegge sin stemme. For å sikre at alle kunne 
delta foregikk avstemmingen over en uke. Stemmeperiode var satt av systemet. Alle saker 
var utformet i forkant og lagt med som vedlegg til de enkelte sakene.
Styret var fornøyd med gjennomføringen av årsmøtet, til tross for en noe uvant måte å 
gjøre det på, og det er mye triveligere å møtes og å kunne diskutere saker. 

Styret for 2021 besto av:

Styreleder:  Vibeke Hakkebo  (på valg i 2022)
Nestleder:  Janne Schjetne  (valgt inn i 2021)
Styremedlem: Stina Henriksen  (valgt inn i 2021)
Styremedlem: Mira Einarsen   (på valg i 2022)
Styremedlem: Katharina Greger Førde (valgt inn i 2021)
Styremedlem: Frida Pettersen  (på valg i 2022)
Styremedlem: Connie Heian Olaisen  (på valg i 2022)

Vara: Merethe Leirvik 
Vara: Kirsti Ågnes Pedersen



Styrearbeid

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2021. Flere av 
disse måtte avholdes digitalt under 
nedstengingen. Teams er en krevende kanal og alle 
har ikke alltid vært like inspirert og motivert til å 
gjennomføre gode møter. 

Den største saken styret har arbeidet med er å 
finne nytt sted å være. Styret startet med dette 
allerede på konstitueringsmøtet da dette er et 
tema som har gått igjen i mange år. Tiden var 
moden og med god økonomi var det på tide å få 
pengene til å jobbe bedre for oss frivillige. 

Vi satte opp et arbeidsmøte og laget en ønskeliste 
over hva vi måtte ha og hva vi gjerne ville ha. Litt 
tilfeldig ble leiekontrakten vår i Terminalveien sagt 
før sommeren, da lokalene skulle brukes av 
huseier. Like etter oppdaget vi at loppelageret i 
Bodøsjøen var utsatt for omfattende hærverk. I 
løpet av kort tid ble vi tvunget til å finne nye 
lokaler både til drift og til lager. Det ble noen 
hektiske uker gjennom sommeren hvor mye av 
kapasiteten gikk til å flytte ut og samtidig finne 
nytt sted å flytt inn i.

Det har i alle år her i Bodø ikke vært noe klart ønske 
om hjelpesenter i tradisjonell forstand. Vi har alltid 
ment at katter har det best i fosterhjem, men vi 
trengte en plass for midlertidig plassering av katt. 
Vi ønsket oss også bedre lokaler for å kunne ta i 
mot publikum og ikke minst få samlet loppelageret 
på samme sted som vi har øvrig aktivitet. Det ble 
raskt klart at vi trengte relativt mye plass.

Vi var i kontakt med Bodø kommune og fikk tilbud 
om Vågønes gård. Pris og kvalitet samsvarte ikke 
på noen måter. I tillegg har bygget høy risiko for 
brann, da dette er en eldgammel låve som ikke 
innfrir forskriftene. Vi var i kontakt med alle 
meglere i byen og fikk sett på flere lokaler. Dette 
var svært nyttig, først og fremst for å få bedre 
innsikt i våre behov og hvilke muligheter som 
faktisk fantes. 

Styret har brukt mye tid på å bli kjent med 
mulighetene, prisnivå, sette seg inn i kontrakter og 
forsikre seg om at styret er samlet om den 
avgjørelsen som ble tatt. 

Det er klart at å leie et næringsbygg koster penger, 
men det er langt mindre risikabelt med tanke på at 
den frivillige innsatsen fortsatt kan gå rett i daglig 
drift og ikke i dugnad.

Økonomi og inntektsarbeid

Økonomi
Budsjetteringen for 2021 var vanskelig. Vi visste lite 
om hvordan året faktisk kom til å bli både med 
inntak av dyr og mulighetene for gjennomføring 
av inntektsgivende arbeid. Vi valgte å legge inn 
loppemarked som et normalår, da dette er en 
aktivitet vi har gjennomført i alle år og signalene 
tidlig på året var at Covid-19 pandemien ikke ville 
bli langvarig. Nå ble den det da, i tillegg fikk vi 
ingen støtte for tapt inntekt slik vi fikk i 2020. 

Grasrotandelen ga litt mindre enn budsjettert, men 
er fortsatt vår viktigste inntektskilde.
Værøy kommune dekket våre kostnader for reise 
og opphold i forbindelse med aksjonen vi hadde 
på øya. Vi har samarbeidsavtaler med begge 
renovasjonsfirmaene i Bodø som gir de trygghet 
i at vi bistår med evt ansamlinger av katter som 
oppstår på anleggene. Produksjon av kalenderne 
dekkes inn av sponsorsalg og salget er ren 
fortjeneste.
Årets nysatsning, Dyredetektivene ble dekket inn 
gjennom kommunale tilskudd.
Samlede inntekter i 2021 endte på kr 1 256 550,-

Vi trengte nye lokaler, tok sats og hoppet inn på 
leiemarkedet. Denne kostnaden merktes ikke så 
godt i 2021 siden vi kom inn i leieforholdet på 
slutten av året. Telefoni, brøyting, strøm og diverse 
kostnader i forbindelse med flytting til nye lokaler 
var ikke tatt høyde for når budsjettet ble lagt. 
Kostnadene for mat og sand til katt gikk noe over 
budsjett, dette skyldes noen store bestillinger fordi 
vi har plass til å lagre mer og mange voksne/
magesyke katter inne med ulike spesifikke 
matbehov. 



Samlede utgifter i 2021 endte på kr 1 121 736,-
Årsresultat: 154 268,- mot budsjettert 84 800,-

Avdelingen har solid økonomi og styret vurderer 
grunnlaget for videre drift som godt.

Loppemarked
I 2021 måtte vi avlyse begge de planlagte 
loppemarkedene i Mørkvedhallen på grunn av 
corona. Likevel har vi ved anledninger hatt mottak 
av lopper, samt holdt et «bakgårdsloppis» i 
september i anledning gjenbruks uka. På noen få 
timer fikk vi inn i overkant av 7000,-
Sommeren 2021 hadde vi også uønskede gjester 
på lageret vårt i Bodøsjøveien. Lageret var rasert, 
og mye av loppene var skrudd fra hverandre og 
gjort hærverk på. Saken ble meldt til politiet, og 
de kom på åstedet. Saken ble anmeldt, men har 
ikke ført noen vei. Vi arrangerte dugnad der mange 
frivillige stilte opp, og vi fikk ryddet og kastet alt vi 
ikke kunne selge.

Det ble i 2021 ikke gitt noen koronakompensasjon 
fra regjeringen for loppemarked, slik det ble i 2020.

Stand
Også stand ble det lite av dette året. Heldigvis 
åpnet det opp slik at julemessene kunne gjen-
nomføres som normalt. Vi deltok på julemesse på 
Tverlandet Bo- og Servicesenter og julemessa i 
Mørkvedhallen i november/desember. Vi solgte ka-
lender, handlenett, klær og noe hjemmelaget. Den 
samlede inntekten kom på litt over 14 000,-

Foto: Henriette Iversen

Dyredetektivene og synlighetsarbeid 
Sommeren 2021 gjorde vi noe helt nytt. Ikke bare 
for vår avdeling, men for hele organisasjonen. Vi 
hadde Dyredetektivene sommerklubb, et 
pilotprosjekt som gikk over all forventning. 20 barn 
i alderen 6-10 år kom på sommerklubb i alt seks 
søndager i sommer. Dette var et gratis tilbud driftet 
av tilskudd fra Bodø kommune. Barna snekret hvert 
sitt fuglehus, som de også malte og hang opp i 
Eventyrskogen på Tverlandet. Vi bakte hundekjeks, 
arrangerte hundekafe, lagde veganske vafler, 
hadde insektsbingo og ikke minst, lærte om 
Dyrebeskyttelsen og god dyrevelferd.

I høstferien gjennomførte vi et nytt prosjekt for 
Dyredetektivene. Vi inviterte barn i samme 
aldersgruppe til å lage fuglemat og lære om 
vinterfuglene her i nord.

Til begge disse prosjektene søkte vi midler fra Bodø 
kommune, og fikk til sammen innvilget 40 000,- til 
Dyredetektivene. Helt fantastisk!

Vi har utvidet vårt butikklager med masse flotte 
klær, og andre produkter fra Dyrebeskyttelsen 
Norge.

To flotte store messevegger og en salgsdisk med 
egne motiv har vi kjøpt, slik at vi blir godt synlige 
når vi står på stand.

Foto: Dbnb



Kommunikasjon og 
markedsføring 

Facebook
Dette er hovedkanalen vår hvor vi deler egne saker, 
saker fra Dyrebeskyttelsen Norge og gir generelle 
tips og råd til hvordan man kan ta bedre vare på 
familiedyr og dyrene i naturen. Vi har ikke hatt så 
mange store saker i år, men turen til Værøy fikk en 
del oppmerksomhet. Vi har passert 10.000 følgere. 

Instagram
Sommeren 2021 begynte vi å bli mer aktiv og 
synlige på instagram enn tidligere. Vi har hatt 
”uka’s fosterdyr” hver mandag og generelt vist litt 
mer av hva vi gjør innad i avdelingen. Vi ser at 
følgerne våre synes det er hyggelig å følge oss, og 
at spesielt bilder av fosterdyrene får ekstra 
oppmerksomhet. Instagram har blitt mer populært 
de siste årene og vi kommer til å fortsette å være 
aktive på instagram framover.

Snapchat
Dette er en vanskelig kanal å holde jevnt liv i. Vi har 
forsøkt å la fosterhjem dele denne på rundgang, 
men det stopper opp etter en stund. Det er også 
en kanal hvor vi ikke følger opp henvendelser, men 
bare deler øyeblikksbilder av hva vi gjør. Når vi 
klarer å bruke den er det en trivelig kanal å følge 
oss på, men vi legger ikke ned store ressurser i å 
holde den aktiv.

NNettsideettside
Her er det i all hovedsak siden med våre dyr til 
adopsjon som blir besøkt. Noe nyttig info kan man 
finne, men det er tydelig at det er adopsjon som er 
hovedmålet for de fleste.

Frivillige
I løpet av året ble den gamle gruppen for nye 
frivillige tatt mer i bruk. Vi opplevde at å rekruttere 
rett til “katteinfo” ble utfordrende. Denne gruppen 
krever at man allerede er kjent med vår aktivitet og 
man får tilgang til informasjon som skal behandles 
konfidensielt i gruppen. Vi trengte en annen måte 
å bli kjent med nye frivillige, og de kjent med oss.  

Det har ikke blitt rekruttert like mange nye frivillige 
året 2021 som det var i 2020. Covid-19 situasjonen 
har fremdeles gjort det vanskeligere å rekruttere 
nye frivillige da både loppemarkeder og messer 
har vært avlyst. 

Vi har fokusert på å bli kjent med nye frivillige, med 
å inviterer til sosiale kvelder i form av workshop og 
julefest på hjelpesenteret i de periodene dette var 
mulig. Dessverre har det vært svært dårlig 
oppmøte og vi vet ikke helt hva mer vi kan gjøre 
for å motivere til sosiale treff. Vi håper dette blir 
bedre når vi har kommet helt på plass på 
hjelpesenteret og vi kan begynne å ha åpen dag. 

Vi jobber også med å bli flinkere på å dra 
medlemmene i frivillig gruppa med på ting de ikke 
kan gjøre på egen hånd og ut i fra engasjement 
over tid får de tilbud om å være med i andre 
driftsgrupper etter hvert. 

De ansvarlige for frivilliggruppen har forsøkt å se 
på hvordan vi rekrutterer uten å må bruke mye tid 
på medlemmer i gruppen som ikke bidrar med 
noe. Det arbeidet vi gjør er langt mer krevende 
enn de fleste ser for seg. Vi ser at ved å informere 
om dette allerede i første mail er det flere som ikke 
svarer etter det.

Vi har ca 50 frivillige i frivillig gruppen. De fleste 
har vært medlemmer i årevis og en god del er ikke 
med på noe, men vi har vært heldige med å få 
rekruttert noen få nye engasjerte frivillige og det 
setter vi stor pris på. Styret er svært takknemlig for 
innsatsen til hver og en som bidrar til at avdelingen 
går rundt. 

Foto: Dbnb



Status og statistikk katt
Kattegruppa har som i tidligere år hatt fokus på 
kattekolonier i Bodø og omegn, samt dedikert tid 
til å veilede publikum med å hjelpe kattene der 
de er. Vi har i 2021 merket en nedgang av katter i 
kolonier, men en liten økning i enkeltindivider som 
trenger hjelp. Vi ser dette som en positiv utvikling 
av arbeidet vi har gjort med å få dyrevelferd høyere 
på agendaen blant kommuner og befolkning.

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 eierløse katter. Flere av disse er syk 
eller skadet. Sent i 2020 startet det kommunale 
arbeidet, og DBNB jobbet aktivt for å komme til en 
enighet og løsning.

I mai 2021 dro DBNB ut til Værøy i samarbeid med 
Værøy kommune for å gi nødvendig hjelp til 
kattene. Det ble tatt inn 48 katter på Værøy. 
Dessverre måtte 31 av disse avlives av veterinær. 
De 17 som var friske ble med tilbake til Bodø. Alle 
disse er nå rehabilitert og har fått nye gode hjem. 
Det ble ikke fanget noen kaniner på Værøy denne 
gangen.

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.

DBNB vil fortsette den gode kommunikasjonen 
med både Værøy og Røst kommune om videre 
samarbeid.

Kattegruppen er den gruppen i DBNB med høyest 
aktivitet, 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.

Fokus på opplæring av frivillige er noe styret ser 
på som nødvendig og et stort fokusområde for å 
sikre at kattene blir ivaretatt etter Dyrebeskyttelsen 
Norges etiske plattform. Når rutiner 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 
hyppigheten på møte aktivitet og kurs har vært l
avere enn ønsket i året som har gått, men vi håper 
å kunne ta dette opp igjen så snart som mulig. 
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 står 
overfor hver dag. Dyrevelferd vekker følelser, og 
det er da viktig med en åpen arena som kattemøte 
for diskusjon.

Statistikk fra kattegruppa:
Antall katter som fikk hjelp: 132
Antall katter som ble avlivet: 47
Antall katter overtatt fra Mattilsynet: 6
Antall katter som var ønsket omplassert fra 
privatperson: 53
Antall katter overtatt fra privatperson: 40
Antall politianmeldte forhold: 0
Antall bekymringsmeldinger til Mattilsynet: 3

Foto: Dbnb

Fosterhjem
I løpet av 2021 har vi sett en liten økning av 
fosterhjem, noe som kommer av at vi fikk holdt 5 
informasjonsmøter på tampen av året i våre nye 
lokaler i Påls vei 2. De fleste oppmøtte har sendt 
mail ifra før av, men enkelte har fått dette med seg 
via facebook arrangementer vi har lagt ut og meldt 
sin interesse slik. 

I snitt har vi ligget på 60-70 fosterhjem, og i 2021 
fikk vi 21 nye. Disse består av husstander med ulike 
sammensetninger, ønsker og forventninger som 
har gjort det utfordrende 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 
mulighet og det er naturlig med noe 
gjennomtrekk. 

Fosterhjem for katt på Fauske
I 2021 har vi rekruttert et nytt fosterhjem på 
Fauske. Vi hadde fem operative fosterhjem totalt 
gjennom året. Det har vært et godt samarbeid 
mellom fosterhjemmene og fadder. På grunn av 
den pågående pandemien har det vært vanskelig 
å gjennomføre så mange besøk som ønsket av 
fadder, men kattene er fulgt opp via telefon og 
messenger.

Å ha fosterhjem på Fauske fungerer greit så lenge 
man har minst en dedikert frivillig lokalt som følger 
opp disse. Det blir fort sårbart dersom den med 
hovedansvar av ulike årsaker må ta pause fra det 
frivillige arbeidet.

Det ble etterhvert også etablert et lite lager hos vår 
frivillige bosatt på Fauske, med utstyr til 
fosterhjemmene, slik at det ble lettere for alle å få 
tak i det fosterhjemmene trengte. 
Dette har fungert fint.

Vi ser en liten økning av henvendelser om å bli 
fosterhjem i distriktet fra Straumen til Saltdal. Vi 
har forsøkt siden 2017 å få etablert oss stabilt på 
Fauske og skal fortsette med å skynde oss sakte. 
Dyr og fosterhjem må være sikret god oppfølging 
før vi utvider.

Status hund
2021 som 2020 har vært et år med økning i antall 
henvendelser med ønske om adopsjon av hund. 
Dog ser vi at flertallet av de som ønsker hund ikke 
har gjort seg opp en mening om hvilke egenskaper 

Enhver ny hundeier bør 
gjøre seg opp en mening om dette slik at 
hundeholdet blir slik en ønsker, samt at hunden får 
det den trenger. Våren 2021 hadde noen 
henvendelser om på unge hannhunder som var 
ønsket omplassert på grunnlag av at eieren ikke 
maktet å håndtere hunden eller kunne møte 
hundens behov for mosjon/trening. Enhver eier 
oppfordres til å ta ansvar for eget dyr, men har 
også fått tips fra oss om hvor de kan søke råd, og 
eventuelt hvordan de kan finne gode hjem selv til 
sin hund.

Det ble ikke tatt inn noen hunder i avdelingen i 
2021

Adopsjon
I 2021 ble det adoptert ut 56 katter, der 19 stk 
var voksne katter og resten under eller rundt året 
gammel . 
Dette er mindre enn det vi adopterte året før og 
grunnen kan være mindre inntak og mange katter 
med langvarig behandling hos veterinær . 
Vi merker en oppgang i adopsjon av voksne katter, 
spesielt disse som er rolige og vant med barn, de er 
lette å adoptere vekk. Vi har pr i dag noen som er i 
forevig fosterhjem, dette fordi avdelingen ønsker å 
følge opp evt medisinsk behandling, slik at katten 
får den hjelpen den trenger uavhengig av 
økonomien til adoptiv hjemmet, og for kattens 
beste.

Status og statistikk smådyr og vilt
Det ble tatt inn 19 ville smådyr i 2021. Dette var 
stort sett måker som trengte litt hjelp på vårparten 
og noen pinnsvin som ble funnet forkommen og 
for små til å klare seg selv. De fleste av disse fikk 
behandling for lungeorm og ble satt ut/lagt i dvale 
når de var friske og store nok. En brevdue på avveie 
fikk hjelp til å komme tilbake til eier. 
Vi fikk mange meldinger om måkeunger og 
plagsomme måser på våren. Publikum må lære seg 
at måsen er reirflykninger og skal fra naturens side 
forlate reiret for å bli passet på av hissige foreldre. 

Foto: Henriette Iversen



De få ukene dette pågår må mennesker ta hensyn 
til naturen. Vi så også at enkelte bedrifter la til rette 
for at måsene fikk være i fred, og det gleder våre 
dyrehjerter. 

3 kaniner ble overtatt fra privatpersoner. Det er 
vanskelig å rekruttere fosterhjem når vi får inn så 
få dyr. Det har i tilleg vist seg å være vanskelig å 
adoptere ut kaniner. Interessen er ikke der.

Politisk arbeid og eksponering i media
Det har dessverre ikke vært samme kapasiteten 
i 2021 som i tidligere år, til å drive aktivt politisk 
arbeid. Høst/vinter 20/21 gikk i stor grad til å jobbe 
med Værøy kommune i forkant av vårt besøk der i 
mai. Fra våren og ut året har det vært mye praktisk 
drift eller redusert drift på grunn av pandemien.

Vi fikk en del medieoppmerksomhet rundt vårt 
besøk på Værøy, og det setter vi pris på. Vi ser 
dessverre at media ikke tar tak i sakens kjerne i det 
omfang den fortjener. Det som imidlertid tok av på 
sosiale media i etterkant av turen var fiskemotta-
kenes bruk av døde kråker over fiskehjellene for å 
skremme fugl. Situasjonen for kattene og de 
forvillede kaninene havnet i skyggen. Og ikke 
minst de store mengdene søppel som flyter i 
vannkanten på øya. Her er nok å jobbe med i årene 
som kommer.

Foto: Dbnb

Vi har opp igjennom årene etablert god kontakt 
med lokalmedia og blir jevnlig kontaktet hvor vi 
spørres om det er noe de bør vite. Det ikke alltid vi 
tar oss tiden til å bli med på click-bait jakt, men det 
vi ønsker pressedekning på får vi som regel ut på 
en god måte. 

Oppsummering
2021 har vært et år hvor frivillig arbeid har vært 
vanskelig. Vi har hatt fokus på praktisk dyrevel-
ferdsarbeid, men har naturlig nok ikke hatt mu-
lighet til å rekruttere slik som tidligere år. Vi fikk 
gjennomført flytting til nye lokaler som gir oss nye 
muligheter, men vi har ikke fått brukt disse fullt 
ut. Det har vært krevende for motivasjonen å ikke 
kunne planlegge eller ikke få gjennomført planer. 
Til tross for dette har året gått bra.

Dyrebeskyttelsen Norge Bodø er i sin helhet drevet 
av frivillige som vier fritiden sin og store deler av 
livet sitt til dyrevelferdsarbeid i ulike former. Styret 
takker alle frivillige, alle fosterhjem og alle støtte-
spillere for samarbeid og bidrag i ulike former.
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Resultatregnskap
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
2021 sammenlignet med budsjett

Medgått Budsjett Diff % Hittil virkelig Hittil budsjett Diff %

 Salgsinntekt 40 000 40 000

     3400 Tilskudd 40 000 40 000

 Annen driftsinntekt 1 216 550 1 425 000 -15% 1 216 550 1 425 000 -15%

     3900 Medlemskontigent 70 049 75 000 -7% 70 049 75 000 -7%

     3901 Gaver 56 235 50 000 12% 56 235 50 000 12%

     3902 Grasrotandel 687 259 620 000 11% 687 259 620 000 11%

     3903 Bøsser 3 860 15 000 -74% 3 860 15 000 -74%

     3904 Loppedmarked 18 526 300 000 -94% 18 526 300 000 -94%

     3905 Kalendersalg 36 500 40 000 -9% 36 500 40 000 -9%

     3906 Profileringsartikler 12 646 10 000 26% 12 646 10 000 26%

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

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

     3909 Pant 2 381 1 500 59% 2 381 1 500 59%

     3910 Gaver via facebook 52 383 70 000 -25% 52 383 70 000 -25%

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

     3950 Omplasseringsgebyr katt 85 000 130 000 -35% 85 000 130 000 -35%

     3951 Inntak privat katt/refusjon be 3 300 5 000 -34% 3 300 5 000 -34%

     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 175 121 60 000 192% 175 121 60 000 192%

     3991 Testament 13 290 13 290

 Sum driftsinntekter 1 256 550 1 425 000 -12% 1 256 550 1 425 000 -12%

 Varekostnad 20 705 40 000 -48% 20 705 40 000 -48%

     4300 Innkjøp av profileringsartikler 18 792 30 000 -37% 18 792 30 000 -37%

     4310 Innkjøp kalender 10 931 10 000 9% 10 931 10 000 9%

     4390 Beholdningsendring -9 018 -9 018

 Avskrivning på varige driftsmidler o 7 557 7 557

     6010 Avskrivning av driftsmidler 7 557 7 557

 Annen driftskostnad 1 093 475 1 355 200 -19% 1 093 475 1 355 200 -19%

     6300 Lokale og stand-leie 231 470 250 000 -7% 231 470 250 000 -7%

     6301 Alarmsystem 10 783 12 000 -10% 10 783 12 000 -10%

     6302 Brøyting 1 512 1 512

     6340 Strøm 10 266 10 266

     6420 Datakostnader 9 873 30 000 -67% 9 873 30 000 -67%

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

     6540 Inventar 9 309 100 000 -91% 9 309 100 000 -91%

     6541 HS - kostnader 1 485 1 485

     6800 Kontorrekvisita 1 515 1 000 51% 1 515 1 000 51%

     6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 501 501

     6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 3 258 60 000 -95% 3 258 60 000 -95%

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

     6900 Telefon 17 212 10 000 72% 17 212 10 000 72%

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

     7140 Reisekostnad, ikke oppgavep 27 465 40 000 -31% 27 465 40 000 -31%

     7319 Varer brukt til Konkurranse/R 3 000 -100% 3 000 -100%
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Medgått Budsjett Diff % Hittil virkelig Hittil budsjett Diff %

     7320 Annonsering 4 060 7 000 -42% 4 060 7 000 -42%

     7321 Annonsering - Facebook 899 7 000 -87% 899 7 000 -87%

     7500 Forsikringspremie 1 269 1 200 6% 1 269 1 200 6%

     7700 Veterinærutgifter/medisiner k 484 490 500 000 -3% 484 490 500 000 -3%

     7701 Kattefor og kattesand 142 447 80 000 78% 142 447 80 000 78%

     7702 Katteutstyr 27 350 30 000 -9% 27 350 30 000 -9%

     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 20 361 40 000 -49% 20 361 40 000 -49%

     7721 Utstyr andre dyr 5 070 20 000 -75% 5 070 20 000 -75%

     7740 Øres avrunding 0 0

     7770 Bank- og kortgebyr 1 723 5 000 -66% 1 723 5 000 -66%

     7771 Vipps-gebyr 908 2 000 -55% 908 2 000 -55%

     7790 Diverse kostnader 36 621 20 000 83% 36 621 20 000 83%

     7792 Dyredetektivene 42 920 42 920

 Sum driftskostnader 1 121 736 1 395 200 -20% 1 121 736 1 395 200 -20%

 Driftsresultat 134 814 29 800 352% 134 814 29 800 352%

 Annen finansinntekt 19 454 55 000 -65% 19 454 55 000 -65%

     8050 Annen renteinntekt 19 454 55 000 -65% 19 454 55 000 -65%

 Netto finansposter 19 454 55 000 -65% 19 454 55 000 -65%

 Resultat før skatt 154 268 84 800 82% 154 268 84 800 82%

 Ordinært resultat 154 268 84 800 82% 154 268 84 800 82%

 Årsresultat 154 268 154 268

     8960 Overføringer annen egenkapit 154 268 154 268

 Udisponert overskudd/underskudd 0 84 800 -100% 0 84 800 -100%
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Balanse
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
per fredag 31. desember 2021

31.12.2021

 Eiendeler

 Anleggsmidler

     Varige driftsmidler

         Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 60 454

     Sum Varige driftsmidler 60 454

 Sum Anleggsmidler 60 454

 Omløpsmidler

     Varer

         Varer 27 473

     Sum Varer 27 473

     Fordringer

         Kundefordringer 229 156

         Andre fordringer 21 613

     Sum Fordringer 250 770

     Bankinnskudd, kontanter o.l.

         Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 227 552

     Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 227 552

 Sum Omløpsmidler 4 505 795

 Sum Eiendeler 4 566 249

 Egenkapital og gjeld

 Egenkapital

     Opptjent egenkapital

         Annen egenkapital 4 499 322

     Sum Opptjent egenkapital 4 499 322

 Sum Egenkapital 4 499 322

 Gjeld

     Kortsiktig gjeld

         Leverandørgjeld 66 927

         Annen kortsiktig gjeld 0

     Sum Kortsiktig gjeld 66 927

 Sum Gjeld 66 927

 Sum Egenkapital og gjeld 4 566 249



Grete Bang Ingebrigtsen 
Skriverveien 3 
8010 Bodø 
Tlf 95709801 

Til årsmøtet i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø 

REVISORS BEREGNING 2021 

Regnskapet til Dyrebeskyttelsen Norge Bodø bestående av resultat og balanse for 2021 er 
revidert. 

Regnskapet er ryddig og oversiktlig og ført i henhold til lover og forskrifter. Bankinnskudd og 
øvrige balanseposter er kontrollert og funnet i orden. 

Regnskapet viser et overskudd med kr 154 268 og en egenkapital med kr 4.499 322 pr 
31.12.21.  

Bodø, 19.02.2022 

Grete Bang Ingebrigtsen 
revisor 
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Resultatregnskap
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
2022 sammenlignet med budsjett

Medgått Budsjett Diff % Hittil virkelig Hittil budsjett Diff %

 Salgsinntekt 30 000 -100% 30 000 -100%

     3400 Tilskudd 30 000 -100% 30 000 -100%

 Annen driftsinntekt 45 129 2 270 000 -98% 45 129 2 270 000 -98%

     3900 Medlemskontigent 17 118 75 000 -77% 17 118 75 000 -77%

     3901 Gaver 50 000 -100% 50 000 -100%

     3902 Grasrotandel 680 000 -100% 680 000 -100%

     3903 Bøsser 3 000 -100% 3 000 -100%

     3904 Loppedmarked 200 000 -100% 200 000 -100%

     3905 Kalendersalg 35 000 -100% 35 000 -100%

     3906 Profileringsartikler 7 500 20 000 -63% 7 500 20 000 -63%

     3910 Gaver via facebook 3 011 50 000 -94% 3 011 50 000 -94%

     3950 Omplasseringsgebyr katt 17 500 90 000 -81% 17 500 90 000 -81%

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

     3960 Omplasseringsgebyr hund 5 000 -100% 5 000 -100%

     3961 Inntak privat hund/refusjon b 5 000 -100% 5 000 -100%

     3970 Omplasseringsgebyr andre d 2 000 -100% 2 000 -100%

     3990 Diverse inntekter/tilskudd 50 000 -100% 50 000 -100%

     3991 Testament 1 000 000 -100% 1 000 000 -100%

 Sum driftsinntekter 45 129 2 300 000 -98% 45 129 2 300 000 -98%

 Varekostnad 3 059 27 000 -89% 3 059 27 000 -89%

     4300 Innkjøp av profileringsartikler 3 059 15 000 -80% 3 059 15 000 -80%

     4310 Innkjøp kalender 12 000 -100% 12 000 -100%

 Avskrivning på varige driftsmidler o 1 889 23 000 -92% 1 889 23 000 -92%

     6010 Avskrivning av driftsmidler 1 889 23 000 -92% 1 889 23 000 -92%

 Annen driftskostnad 143 851 1 362 500 -89% 143 851 1 362 500 -89%

     6300 Lokale og stand-leie 75 000 350 000 -79% 75 000 350 000 -79%

     6301 Alarmsystem 1 871 12 000 -84% 1 871 12 000 -84%

     6302 Brøyting 15 000 -100% 15 000 -100%

     6340 Strøm 2 228 30 000 -93% 2 228 30 000 -93%

     6420 Datakostnader 1 965 12 000 -84% 1 965 12 000 -84%

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

     6540 Inventar 5 530 30 000 -82% 5 530 30 000 -82%

     6541 HS - kostnader 105 10 000 -99% 105 10 000 -99%

     6800 Kontorrekvisita 140 5 000 -97% 140 5 000 -97%

     6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 1 000 -100% 1 000 -100%

     6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 50 000 -100% 50 000 -100%

     6900 Telefon 3 335 13 000 -74% 3 335 13 000 -74%

     6940 Porto 1 500 -100% 1 500 -100%

     7140 Reisekostnad, ikke oppgavep 50 000 -100% 50 000 -100%

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

     7320 Annonsering 569 10 000 -94% 569 10 000 -94%

     7500 Forsikringspremie 1 057 1 500 -30% 1 057 1 500 -30%

     7700 Veterinærutgifter/medisiner k 39 850 500 000 -92% 39 850 500 000 -92%

     7701 Kattefor og kattesand 10 316 100 000 -90% 10 316 100 000 -90%

     7702 Katteutstyr 10 000 -100% 10 000 -100%

     7710 Veterinærutgifter/medisin hun 10 000 -100% 10 000 -100%
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Medgått Budsjett Diff % Hittil virkelig Hittil budsjett Diff %

     7711 Hundefor 10 000 -100% 10 000 -100%

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

     7720 Veterinærutgifter/medisin and 1 508 25 000 -94% 1 508 25 000 -94%

     7721 Utstyr andre dyr 15 000 -100% 15 000 -100%

     7740 Øres avrunding 0 0

     7770 Bank- og kortgebyr 57 2 000 -97% 57 2 000 -97%

     7771 Vipps-gebyr 1 500 -100% 1 500 -100%

     7790 Diverse kostnader 321 20 000 -98% 321 20 000 -98%

     7792 Dyredetektivene 30 000 -100% 30 000 -100%

 Sum driftskostnader 148 799 1 412 500 -89% 148 799 1 412 500 -89%

 Driftsresultat -103 670 887 500 -112% -103 670 887 500 -112%

 Annen finansinntekt 20 622 20 000 3% 20 622 20 000 3%

     8050 Annen renteinntekt 20 622 20 000 3% 20 622 20 000 3%

 Netto finansposter 20 622 20 000 3% 20 622 20 000 3%

 Resultat før skatt -83 048 907 500 -109% -83 048 907 500 -109%

 Ordinært resultat -83 048 907 500 -109% -83 048 907 500 -109%

 Udisponert overskudd/underskudd -83 048 907 500 -109% -83 048 907 500 -109%



Handlingsplan for 2022

Styret vil prioritere å ha fokus på følgende områder i det kommende året.

Mennesker
Etter to år med svært lite sosialt samvær merker vi at tilgangen på vår viktigste ressurs har 
endret seg. Vi har færre frivillige og det er vanskeligere å engasjere de få vi har. Vi må 
rekruttere nye frivillige for å ha en fungerende avdeling de neste årene. Vi ønsker også å 
styrke det sosiale blant eksisterende frivillige. Gjennom ulike arrangement, både formelle og 
uformelle, håper vi å styrke avdelingen for de neste årene. Åpen dag for publikum, sosiale 
aktiviteter på HS, fagkvelder og kurs er nå mye enklere å gjennomføre.
Smittevernstiltakene er fjernet og vi har nydelige lokaler som gir oss nye muligheter. 
Målet er å rekruttere nye betalende medlemmer, grasrotgivere, frivillige og fosterhjem Vi 
ønsker å få markere oss bedre i byen og ikke minst ha det mer gøy sammen som 
lokalavdeling og frivillige. Aktiviteten vår er en fritidshobby, og vi må ikke glemme at den skal 
være givende for oss som står nærmest de triste skjebnene vi møter.

Familiedyr
Vi skal også i 2022 jobbe for aktivt dyrevern. Vi vet ikke hvordan post-korona vil arte seg, men 
det har under hele pandemien blitt advart mot at mange har anskaffet seg familiedyr og ikke 
tenkt over dyrets levealder. Vi skal fortsette å spre gode holdninger og kunnskap om hold av 
familiedyr. Vi skal forstette å styrke kompetansen hos fosterhjemmene våre og rekruttere nye 
fosterhjem og aktive frivillige

Barn og unge
2021 var startskuddet for Dyredetektivenes barneklubb, i 2022 vil vi også arrangere 
aktiviteter for barn med mål om å lære om dyr og dyrevelferd. Dette er fortsatt nytt for oss, 
men vi høstet gode erfaringer i fjor og er motiverte til å satse i år også.



Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022 i DBNB

Innstilling til nytt styre 2022-23  
Styreleder: Vibeke Wensell Hakkebo (på valg for 1 år) 

Styremedlem: Katharina Greger Førde (ikke på valg)    
Styremedlem: Stina Henriksen – (ikke på valg)    
Styremedlem: Janne Schjetne (ikke på valg)    
Styremedlem: Mira Susann Einarsen (på valg for 2 år)   
Styremedlem: Connie Heian Olaissen (på valg for 2 år) 

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

Valgkomiteens kommentar:     
Valgkomiteen har vært i kontakt med alle medlemmer i sittende styre, samt varamedlemmer, for å få en 
forståelse av hvordan styret har fungert i 2021-22. Spørsmålene dreide seg rundt samarbeid, sammenset-
ning og oppgavefordeling. Vi har også spurt om forslag til egnede kandidater til et framtidig styre.

Tilbakemeldingene vi fikk var varierende. Noen sa at det har fungert bra og at det har vært et greit samar-
beid mellom styremedlemmene. Flere fortalte om skjevfordeling av oppgaver, dårlig samarbeid og kom-
munikasjon, lav takhøyde for å komme med forslag og nytekning. Det har også i 2021 vært et krevende år 
med reduserte muligheter for å gjennomføre fysiske møter og treffpunkter, på grunn av pandemi. Dette 
har gitt færre muligheter til å gjennomføre oppgaver som både gir motivasjon og ny giv.  

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, reflek-
sjon og visjoner for lokalavdelingen. Når det kommer til varamedlemmer, har vi tatt hensyn til ansiennitet 
og  kontinuitet i styret. 

I etterkant av innsendt innstilling fikk valgkomiteen tilbakemelding på at antall kandidater i innstilling var 
vedtektsstridig. Kandidater som er blitt foreslått til styremedlem eller vara er blitt kontaktet, men takket 
nei til kandidatur. Det er derfor gjort en justering av innstillingen. Flere kandidater ble foreslått til styre-
verv 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 også selv ta initiativ til dialog med valgkomiteen hvis 
man ønsker å stille til valg. Med bakgrunn i Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter og mindre interesse for 
styreverv enn tidligere år, har valgkomiteen kommet fram til en innstilling bestående av leder, fem styre-
medlemmer, og to varamedlemmer.  

Til slutt vil vi takke for tillitt som valgkomite, og ønsker det kommende styre lykke til med den viktige job-
ben de har foran seg. Minner om at overnevnte innstilling er et forslag fra valgkomiteen, og den endelige 
innstillingen vil være et resultat av årsmøtes valg.   

På vegne av valgkomiteen,   
Camilla Løften Amundsen, leder av valgkomiteen.



Valg av valgkomite for 2023

Styrets forslag til valgkomitè

Camilla Løften Amundsen
Charlotte Hagu Mikkeborg
Cecilia Adriana Johnsen

Alle kandidater er forespurt og har takket ja.

§ 5-6 Valgkomité
Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling til årsmøte som skal omfatte forslag til nye medlemmer og
varamedlemmer til lokalstyret. Valgkomiteen skal i sitt arbeid med innstillingen, så langt det er mulig,
kontakte samtlige av styrets medlemmer og be om innspill til innstillingen. Lokalstyret legger frem forslag
til ny valgkomité. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år. Valgkomiteen skal konstituere seg og velge
sin leder umiddelbart etter årsmøtet er avsluttet. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når leder og minst

halvparten av medlemmene er tilstede.



Valg av revisor for 2022

Styrets forslag til revisor

Grete Bang Ingebrigtsen

Revisor er forespurt og har takket ja.
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