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Årsmøte 9. mars 2023



Velkommen til årsmøte for Dyrebeskyttelsen Norge Bodø 2023

Dato: 09.02.23
Klokken: 18:00
Sted: Påls vei 2

Dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmøtet velger møteleder, referent og tellekomitè.
Årsmøtet velger to medlemmer som signerer protokollen
Årsmelding for 2022
Revidert regnskap for 2022
Budsjettforslag for 2023
Innkomne saker
Handlingsplan for 2023
Valg
 Valg av styre
 Valgkomitè for 2024
 Valg av revisor



Styrets årsberetning for 2022

Innledning
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø, stiftet 18.08.2011, er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge. 

Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider organisasjonen for at dyr skal 
oppnå respekt og anerkjennelse som likeverdige enkeltindivider med egenverdi – uavhengig av hvilken 
nytteverdi de måtte ha for mennesker.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr skal tilkjennes følgende grunnleggende rettigheter som sikrer 
dem et liv i henhold til deres artsspesifikke behov og gir dem mulighet til positiv livskvalitet.

Rettighetslisten:

- Rett til liv, så lenge dette er i dyrets egen interesse.
- Rett til å kunne bevege seg fritt og utfolde seg i det miljøet som er naturlig for arten, i henhold til sine  
   artsspesifikke behov. Dyr som er gjort avhengige av mennesker har rett til å få sine endrede, men 
   artsspesifikke behov dekket.
- Rett til å ikke bli påført smerte og lidelse, verken fysisk eller psykisk, annet enn når dette gjøres av 
   hensyn til dyret selv.
- Rett til en juridisk status som levende vesener med en verdi i seg selv, og ikke bli definert som ting 
   eller eiendom.

Dyrebeskyttelsen Norge og dens lokalavdelinger er regulert av vedtekter, etisk plattform og etiske ret-
ningslinjer utformet ved årlige landsmøter. 

Styret 2022

Styret for 2022 besto av:

Styreleder:   Vibeke Hakkebo   (på valg i 2023)
Nestleder:   Janne Schjetne   (på valg i 2023)
Styremedlem:  Stina Henriksen   (på valg i 2023)
Styremedlem:  Mira Einarsen    (på valg i 2024)
Styremedlem:  Katharina Greger Førde  (på valg i 2023)
Styremedlem:  Kirsti Ågnes Pedersen  (på valg i 2024)
Styremedlem:  Connie Heian Olaisen  (på valg i 2024)

Vara:    Frida Pettersen 
Vara:    Cecilia Adriana Johnsen

Dyrebeskyttelsen Norge Bodø har ekstern regnskapsfører, Trine Bruun Olsen (Eksakt økonomi) og derfor 
ikke egen kasserer i styret.



Styrearbeid

Årsmøtet 2022 ble avholdt 11.03.2022 i våre 
lokaler i Påls vei 2. I løpet av året ble det avholdt 
12 styremøter i løpet av styreåret mars til mars.

I handlingsplanen for 2022 var “mennesker” ført 
opp som et fokus for året. Etter 2 år med korona 
og nedstenging var det behov for å ha fokus på 
alle våre frivillige og på nytt finne ut hvordan vi 
kunne rekruttere nye frivillige. Styret hadde også 
et behov for å finne sammen igjen etter mange 
digitale styremøter og lite aktivitet sammen. 
Utover våren ble det arrangert flere lørdager med 
“åpen dag” på hjelpesenteret. Vi rigget til et lite 
loppemarked og inviterte på kaffe og vafler. Det 
kom ikke så mange kunder, men vi hadde stor 
suksess med å få møtt hverandre som frivillige. 

I mai deltok hele styret på landsmøtet på 
Gardermoen. Vi hadde to delegater med 
stemmerett, men valgte å sende alle styre-
medlemmer som ville dra fordi dette er en veldig 
viktig læringsarena for styre- og organisasjons-
arbeid. Det er også en svært viktig sosial arena 
når man møter alle de andre lokalavdelingene i 
landet. Helgen var svært nyttig og lærerik.

Internt har det vært brukt en del tid på å etablere 
rutiner for internkontroll. Styret er til enhver tid 
eier av et titalls antall dyr plassert i fosterhjem og 
det er styrets ansvar å ha gode rutiner som 
ivaretar dyrevelferden. Fra i september ble all 
journalføring av dyrene overført til Animal Shelter 
Manager som er en digital database for 
Dyrebeskyttelsen Norge.

Det ble tidlig på året avklart at vi skulle invitere 
Bjarne Braastad til en fagdag. Dette ble arrangert 
05.11 og ble en suksess med høy deltakelse fra 
våre fosterhjem og engasjerte frivillige. 

Økonomi og inntektsarbeid

Økonomi

2022 har også vært et bra økonomisk år for oss. 
Grasrotandelen økte på slutten av året og vi mot-
tok kr 747.081,- totalt på året. Vi fikk omsider også 
gjennomført et sårt tiltrengt loppemarked slik vi 
alle husker det fra 2019. Vi hadde enorme meng-
der lopper etter 2,5 år med samling og når dette 

var gjennomført hadde vi en inntjening på kr 
230.000,- På slutten av 2021 mottok vi beskjed 
om Shirley Bottolfsens bortgang og at vi var 
testamentert 1 million av hennes arv. Dette arven 
ble realisert sommeren 2022. Vi takker Shirely og 
hennes pårørende for gaven.

Vi har valgt en litt annen løsning for hjelpesenter 
enn de fleste andre lokalavdelinger. Høsten 2021 
leide vi lokaler sentralt på Stormyra. 2022 ble det 
første hele året hvor vi høstet en del erfaringer 
med hvordan dette ville bli for oss. Vi har samlet all 
aktivitet en plass slik at vi slipper å lete etter 
loppelager før hvert loppemarked. Vi har god 
plass til alt dyreutstyret vi eier og vi har plass til å 
arrangere møter, åpen dag og barneklubben. Vi 
har fortsatt et potensiale i å utnytte lokalene enda 
bedre. Ønsket er at lokalene bidrar til bedre og 
bredere rekruttering, bedre synlighet og styrking 
av omdømme. Vi stortrives der vi er og daglig drift 
har blitt mye lettere for oss.

I 2022 ble det ikke arrangert noen katteaksjoner 
på Røst eller Værøy. Det er også lite kjente kolonier 
i Bodø og nære omegn. Det er brukt betydelige 
ressurser på å avdekke nye problemområder, for vi 
vet at de finnes. Steigen og Hamarøy er områder 
under lupen. Resultatet for 2022 viser en lavere 
kostnad på veterinærkostnader for katt, rett og 
slett fordi det har vært tatt inn færre katter. Fra 
enkelte kolonier er også tilstanden på kattene så 
dårlig at den beste dyrevelferden er avliving. 
Denne kostnaden dekkes i hovedsak av 
Mattilsynet.

Hund er den vanskeligste posten å budsjettere 
med. Vi får generelt inn lite hunder, men når de 
kommer er de gjerne flere og koster en del. Vi 
brukte ca 100.000,- kr på hund mot budsjettert 
25.000,- i 2022.

Ved årsslutt viser resultatregnskapet et ordinært 
resultat for 2022 kr 1.284.604,- i overskudd. og pr 
31.12.22 en egenkapital på kr 5.783.927,-

Styret vurderer grunnlaget for videre drift som 
meget god.

Regnskapet er revidert og godkjent av autorisert 
revisor.



Loppemarked
I 2022 avholdt vi på høsten vårt første lopp-
emarked siden corona kom. Det førte til ny rekord 
i inntjening på ca kr 230.000.-  inn. Det ble nedlagt 
flere hundre arbeidstimer fra de frivillige, og ble 
en stor suksess hos lokalbefolkningen. Det bulte 
på veggene fra åpning til en time over originalt 
planlagt slutt.

Å ha eget stort lager på hjelpesenteret gjør at det 
er mulig for oss å ta vare på loppene mellom hvert 
marked, og vi har nå etter konstruktive tilbake-
meldinger fått notert ned en prosedyre som vil 
gjøre fremtidige loppemarkeder lettere.

Stand
I 2022 har vi holdt flere stands på City Nord med 
salg av klær, handlenett og smånips til inntekt for 
dyrene. Vi har også kommet i kontakt med mange 
hyggelige mennesker som ønsker å vite hva vi 
driver med, og noen som har lyst å fortelle oss at 
vi gjør en god jobb.
Det har vært nyttig for oss frivillige å kunne treffes 
og bli kjent med hverandre. Bestandig koselig når 
mange frivillige har lyst å delta på stand og snakke 
sammen om en felles lidenskap.

I forbindelse med annen feiring på City Nord had-
de vi gratis ansiktsmaling for barn. Dette var stor 
suksess! Og i forbindelse med nattåpent på sente-
ret, holdte Dyrebeskyttelsen Norge UNG en flott 
stand med fokus på barn og unge.
Vi har også deltatt på julemessa i Mørkvedhallen, 
slik vi gjør hvert år. Da tar vi med oss hele butikken 
og masse julestemning.

Dyredetektivene og synlighetsarbeid
I år som vi fjor har vi arrangert sommerklubb for 
barn. I 2021 erfarte vi at barn i seksårsalderen 
kanskje var litt for unge for det vi ønsket å holde 
på med, og vi valgte i år å øke alderen fra 6-10 år, 
til 8-12 år. Dette bydde naturligvis på helt andre 
utfordringer, som gjør at vi stadig lærer noe nytt.
Vi hadde sommer 2022 totalt fem samlinger der vi 
lagde fuglebrett og malte dem, lagde 
insektshotell, gikk på tur for å plukke søppel, og 
lagde et flott bilde av søpla vi fant. Barna fikk lære 
om Dyrebeskyttelsen Norge, frivillig arbeid og 
dyrevelferd. Og som en koselig avslutning så vi 
film og spiste pizza og popkorn.

Sommeren 2022 startet vi igjen et helt nytt pilot-
prosjekt som heter Dyrebeskyttelsen Norge UNG. 
DNU startet med to flotte jenter fra Bodø som 
ønsket å spre kunnskap om god dyrevelferd gjen-
nom sosiale medier.



Prosjektet er av og for ungdom, og består hoved-
sakelig av en konto på Instagram og YouTube. 
Ungdommene tester dyrevennlige produkter 
og deler nyttig info om dyrevelferd. I dag er det 
etablert en gruppe ungdommer i Oslo som også 
er med i dette prosjektet. Da ble prosjektet gjort 
om fra DBU (Dyrebeskyttelsen Norge Bodø Ung) til 
DNU (Dyrebeskyttelsen Norge Ung)

I anledning VÅR DAG 17. Oktober og frivillighetens 
år 2022, arrangerte vi Dyredetektivenes aktivitets-
dag på Bratten aktivitetspark. Her fikk barn i følge 
med foresatte lære om følgende tema: «Katt som 
familiedyr», «Hund som familiedyr», «Ville dyr i 
Norge» og «Redd biene!». Som premie fikk barne 
et år gratis medlemskap i Dyrebeskyttelsen Norge 
Bodø og diplom med tittelen Dyredetektiv. Vi fikk 
totalt 18 nye Dyredetektiver denne dagen.
Roald Rev var til stede denne dagen, og var en 
STOR suksess hos barna, og vi hadde kafe med 
masse flotte kaker.

Kommunikasjon og markedsføring 

Facebook
Vi har i 2022 via facebook nådd ut til 900,987 
unike brukere, som er en 355% stigning fra 2021.Vi 
fikk også iløpet av året 816 nye følgere.

Fokuset er som tidligere å gjøre en holdnings-
endring om hva dyrevelferd er. Vi deler informa-
sjon som er nyttig for hvermannsen og deres 
familiedyr, og gir tips til hvordan de selv kan bedre 
hjelpe dyr i sitt nærvær. Vi ser at det folk helst vil 
se er dyrene vi har i fosterhjem, så de deles også 
med ujevne mellomrom.

Facebook blir også brukt til inntektsgivende ar-
beid mtp promotering av stands og loppemarked, 
grasrotandelen, donasjoner via vipps, arv og å bli 
medlem. Det deles også når vi har større arran-
gementer, så folk skal bli kjent med vårt arbeid. 
Publikum bruker også facebook messenger som 
en måte å komme i kontakt med oss, som et raske-
re alternativ til e-post.

Instagram
Sommeren 2021 begynte vi å bli mer aktiv og
synlige på instagram enn tidligere. På Instagram 
deles mer av hverdagslige ting som videosnutter 
av dyr i fosterhjem og litt om hva vi gjør innad i

avdelingen. Det ser man ikke så mye av på våre 
andre kanaler. Vi har oppnådd enda flere følgere 
fra forrige år og vi ser at følgerne våre synes det er 
hyggelig å følge oss og at spesielt kattunger eller 
triste historier skaper engasjement. Vi kommer til 
å fortsette å være aktive på Instagram og håper 
følgerne våre føler at de kommer litt tettere på hva 
vi gjør som frivillige.

Vi har i 2022 via instagram nådd ut til 8741 unike 
brukere, som er en 407% stigning fra 2021.

Snapchat
Vi har en snapchatkonto, men dette er ikke en 
prioritert kanal. Også denne SoMe-kanalen skrur 
seg stadig mot mer profesjonaliserte kunder og 
vår kompetanse er rettet mot praktisk dyrevern. 
Kontoen benyttes sporadisk for å vise vår aktivitet.

Nettside
Vår nettside dbnb.no er den mest statiske kanalen 
vi har for å nå ut til publikum. Her er det naturlig 
nok adopsjonssiden som er mest besøk. Gjentatte 
forsøk på jevnlig redaksjonelt innhold har vi ikke 
lyktes med, men vi gir ikke opp. 

Frivillige
I året som var har vi hatt en del fokus på å inklu-
dere de frivillige når vi drar på fangst, har vakt på 
hjelpesenteret eller vakt på katt. Vi ser at det kan 
være vanskelig for nye frivillige å engasjere seg for 
annet enn katt, og dessverre går noen frivillige lei. 
Det er krevende å engasjere nye frivillige så det 
må vi jobbe kontinuerlig med.



Vi har holdt totalt fire frivilligmøter i 2022. 
I samtlige møter kommer det fram at alle ønsker å 
bidra med noe. Kravet til å blir med når ting skjer 
er høyt, og det krever eget initiativ. Vi søker stadig 
nye metoder for å gjøre det lettere å engasjere 
seg.

Det har blitt arrangert sosiale sammenkomster 
ved flere anledninger, som virker å være noe alle 
frivillige setter pris på. 

I 2022 startet vi med intern “dyrefri” quiz. Dette 
viste seg å være kjempepopulært og 
konkurranseinstinktet er det ikke noe å utsette 
på- Vi har arrangert quiz tre ganger i 2022, og flere 
blir det i 2023.

I desember møttes flere frivillige til koselig
 julelunsj på hjelpesenteret.

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 2022 merket en oppgang av nye kolonier 
rundt om i distriktene, og en økning i enkeltindi-
vider som trenger hjelp. Dette har gjort arbeidet 
vårt noe vanskelig, da det er store avstander, og 
vanskelig å komme til. Men vi har fått mye hjelp 
fra lokalbefolkning, slik at vi har fått en løsning på 
de fleste utfordringene.

Det vises veldig godt i sosiale medier at publikum 
har hatt en positiv endring i holdning når det 
kommer til dyrevelferd. Vi ser noe av dette som 
en positiv utvikling av arbeidet vi har gjort med 
å få dyrevelferd høyere på agendaen blant kom-
muner og befolkning. I 2022 startet vi også med 
etablering av et langvarig samarbeid med Værøy 
kommune. 

Sent i 2022 inngikk Værøy kommune og dyre-
beskyttelsen Norge Bodø et langvarig samarbeid 
om å gjøre dyrevelferden bedre. Det er blant 
annet opprettet en frivillig gruppe på Værøy som 
skal hjelpe de hjemløse dyrene. DBNB skal hjelpe 
Værøy kommune å utarbeide en dyrevelferdsplan. 
Vi hadde også et innslag i Værøy posten som ble 
sendt ut til alle innbyggere på Værøy før jul.

Styret, i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge 
sentralt, vil fortsett å legge trykk på øy-
kommunene for å få etablert en god løsning for 
den samlede dyrevelferden.

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 katte-
gruppen. 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 dyrevelferdsl-
oven og  Dyrebeskyttelsen Norges etiske platt-
form. Når rutiner følges får også katten den opp-
følgingen som den skal ha i avdelingen, som for 
eksempel veterinærhjelp, eller at katten 
annonseres for å finne et permanent hjem.



Kattegruppen har i 2022 startet å holde drifts-
møter for å forbedre kvaliteten i gruppen. Styret 
mener at driften har vært god og forsvarlig for 
dyrene, og vi gleder oss til å kunne gjøre et enda 
bedre arbeid og hjelpe flere dyr i 2023.

Statistikk fra kattegruppa:
Antall katter som ble tatt inn i avdelingen: 91
Antall katter som ble avlivet: 40
Antall katter overtatt fra Mattilsynet: 2
Antall katter som var ønsket omplassert fra privat-
person: 23
Antall politianmeldte forhold: 0
Antall bekymringsmeldinger til Mattilsynet: 4

Fosterhjem
Det har vært en økning av fosterhjem i 2022, som 
er et resultat av at det har blitt holdt informasjons-
møter oftere på vårt hjelpesenter i Påls vei 2, og 
gjennom hele året. De fleste fosterhjem har meldt 
sin interesse på mail og blitt informert om møtet 
slik. På tross av økende antall fosterhjem har det 
til tider vært mangel på “spesialiserte” fosterhjem 
for temming, til voksne sky katter, og til de minste 
som trenger flasking. Dette er en gjennomgående 
utfordring for å få breddekompetanse på plass 
blant fosterhjemmene.

Samtidig ser vi at stadig flere ønsker å beholde 
fosterkatten og deretter slutter som fosterhjem. Vi 
har derfor endret litt på teksten vi sender ut til alle 
som melder seg som fosterhjem via mail, der vi 
forklarer at adopsjon ikke kan være hovedmotiva-
sjonen om man melder seg som fosterhjem. Poen-
get med å være fosterhjem er at det er midlertidig 
og hvis ønsket er å adoptere kan man heller søke 
om det. Dette har hjulpet med rekrutteringen av 
nye fosterhjem. 

Vi ser også at svært mange i hovedsak ønsker å 
bare ta inn kattunger av hensyn til egne voks-
ne katter. Vi har derfor lagt til en forklaring om 
at katter som oftes kommer best overens med 
jevnaldrende katter, slik at nye fosterhjem kan føle 
seg tryggere på å ta inn voksne katter også. Det er 
fremdeles lov for fosterhjem å adoptere slik som 
før. Men på grunn av større frafall ble det gjort 
endringer i informasjonsteksten til nye fosterhjem, 
som har resultert i mindre frafall. 

Vi endret også på fosterhjemskontrakten i 2022, 
og alle daværende fosterhjem måtte fornye sin 

kontrakt. Det ble lagt til et punkt at fosterhjemmet 
må kunne ta imot besøk i hjemmet av våre 
frivillige slik at kommunikasjon og oppfølging av 
fosterhjemsdyret kan skje på en god måte og for å 
sikre bedre internkontroll.

Fosterhjem for katt på Fauske
I 2022 har vi rekruttert to nye fosterhjem på 
Fauske/Sørfold. Vi mistet samtidig to, så totalt har 
det vært fem operative fosterhjem totalt gjennom 
året. To av fosterhjemmene ble rekruttert inn i 
kattegruppa og frivilliggruppa. Det har vært et 
godt samarbeid mellom fosterhjemmene og 
fadder. For å lette logistikken er det etablert et lite 
lager med utstyr til katt på Fauske. Før sommeren 
2022 ble det invitert til infomøte på Fauske, men 
det kom bare to stykker. Vi gir ikke opp å prøver 
igjen ved en senere anledning. 

Samarbeidet med Fauske veterinærsenter er bra.

Status hund
I 2022 tok vi inn åtte hunder via mattilsynet. Alle 
ble adoptert ut samme år. Vi tok ikke inn noen 
hunder fra privatpersoner, men har gitt tips til 
hvordan eiere selv skal klare å omplassere 
hundene sine. Vi har også hjulpet noen ukrainske 
hunder med kostnader til veterinærbehandling 
eller til utstyr.



Adopsjon

65 heldige katter fikk nye hjem i fjor, 1/3 av disse 
var voksne puser. Vi har hatt en i retur. 
Åtte hunder og to marsvin fikk nytt hjem i 2022.

Hver eneste katt som adopteres til nye hjem 
styrker kattens egenverdi.  
Ingen av de som tar kontakt med oss stiller 
spørsmål ved prisen av pus, de er istedenfor 
overrasket over det som er inkludert i 
« pakkeprisen». 

En setning som går igjen i søknadene er:

 « Vi ønsker å gi et hjem til noen som fortjener en ny 
sjanse».

Det er fint å se at flere der ute har forståelse for 
at ikke alle katter er kosete, familiekatter med én 
gang, men lar de få bruke den tiden de trenger for 
å finne sin plass i nytt hjem. 
Mange voksne katter som har vært lenge i foster-
hjem og de sky og litt forsiktige ung-kattene har i 
fjor blitt adoptert raskere ut. 

Det er mange med små barn som ønsker å 
adoptere, her er vi grundig og etterspør om 
allergier er testet ut i forkant. Vi ser en del katter 
som gis bort på diverse kjøp og salg sider med 
begrunnelse « nylig oppstått allergi» i familie, så vi 
ønsker å være i forkant med dette. Mange ønsker 
kattunger og vil gjerne stå lenge på venteliste 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 innsats fra fosterhjem som tar 
adopsjons besøkene selv, går prosessen raskt og 
kattene får flytte til sine forevige hjem så snart de 
er klare for det. 

Tusen takk for all denne hjelpen! 

Status og statistikk smådyr og vilt
I 2022 har vi hatt tre unike fosterhjem for 
rehabilitering av vilt. Vi har hjulpet i underkant 
av 55 ulike dyr som ekorn, ulike fuglearter, pinn-
svin og markmus. Flere av disse har vært så hardt 
skadd at rehabilitering ikke har vært et 
alternativ og fikk dermed slippe i stedet. Dette 

gjelder spesielt måker. De resterende dyrene har
fått behandling og blitt sluppet ut i det fri når de 
har blitt friske eller gamle nok. Pinnsvin som har 
gått i dvale blir værende i fosterhjem fram til 
dvalen er over og slippes deretter ut i det fri. 

Vi har bevisst valgt å ikke være særlig synlig 
offentlig om at vi også hjelper vilt i den grad 
vi gjør. Småvilt i et urbant miljø lever et tøft liv. 
Spesielt ser vi at fugleunger som har forlatt redet 
vekker sterke følelser i mennesker. Risikoen for å 
gjøre skade ved å involvere seg med flytting av 
fugleunger er større enn å la naturen ordne dette 
selv. De fleste fugleunger er ikke så hjelpesløse 
som mange oppfatter det. Vi ønsker at befolk-
ningen skal være flinke til å utføre sin hjelpeplikt. 
Vi blir kontaktet av veterinær der vi kan hjelpe, i 
tillegg til at vi selv følger med på Facebook, der 
det ofte blir lagt ut om skadde dyr.

Fra 2023 har vi ett til to mindre fosterhjem for re-
habilitering av vilt. Vi skal fremdeles hjelpe så godt 
det lar seg gjøre, men vi er forberedt på at statis-
tikken på vilt vil minke grunnet mindre ressurser. 

Ukraina
4 eiere med dyr fra Ukraina fikk økonomisk støtte 
fra oss i 2022.

Vi fikk donert en palle med hundefôr som ble 
sendt til Ukraina, og donert litt av overskuddet 
etter loppemarkedet til lokale flyktninger.



Politisk arbeid og 
eksponering i media

Lokalpolitisk arbeid
Det var dessverre lite kapasitet til 
systematisk lokalpolitisk påvirkning mot Bodø 
kommune. Vi har derimot, over de siste årene, 
oppnådd vedtak i Bodø 
kommune, Røst og Værøy kommune om at det 
skal etableres dyrevelferdsplaner i 
disse kommunene. Øykommunene er 
spesielt belastet med eierløse katter, og også Vær-
øy har også en koloni med 
kaniner. 

Prosjekt smådyr
I 2022 ønsket vi å sette større fokus rundt gnagere 
og kanin som familiedyr. 
Kunnskapen og holdninger om hva 
gnagere og kaninen trenger for å trives er frem-
deles alt for lav. De færreste gnagere eller kaninen 
er godt egnet som familiedyr og spesielt ikke til 
barn. Dessverre lever mange av disse dyrene i så 
dårlige vilkår at det kan kategoriseres som dyre-
mishandling, uten at eier selv er klar over det. Sto-
re deler av problemet er at så 
mange dyrebutikker tenker på profitt framfor 
dyrevelferd. Både utstyr og fôr markedsføres 
ukorrekt fra produsent og vi antar at dyreeiere har 
tillit til at alt man kan handle i dyrebutikk er bra for 
dyrene og at gammeldags kunnskap enda henger 
igjen. Vi hadde derfor i vår og sommermånedene 
hatt fokus på hver gnager og kaninen der vi blant 
annet delte fakta to ganger om dagen for hvert 
dyr. I tillegg har vi skrevet korte, men informative 
artikler om hvert dyr som man kan finne på vår 
hjemmeside. De fikk hver sin uke med fokus 
gjennom 9 uker. Artiklene ble skrevet til alle som 
har eller har tanker om å gå til anskaffelse av 
gnager eller kaniner, slik at man kan få et godt 
innblikk i hva dyrene vil trenge som familiedyr.

Vi kontaktet samtlige dyrebutikker i Salten i ønske 
om samarbeid. Målet var at alle dyrebutikker som 
solgte bur som var mindre enn minstekrav og 
minste anbefalte størrelse skulle fjernes fra butikk 
og at uegnet utstyr og gnagerblandinger som var 
markedsført feil skulle tas bort for salg. Det er ikke 
slik at hamster, marsvin og andre dyr har samme 
ernæringsbehov og kan spise samme fôret. 

Det er dessverre både lovlig og vanlig at bur 
under minstestørrelse selges og det er uheldig at 
det fremdeles kalles “kaninbur” da kaniner verken 
skal eller er lov å holde stengt i bur.

Dessverre var det bare 3 butikker som ønsket 
samarbeid med oss. En av disse butikkene ønsket 
også å slutte å ha gnagere og fugl stående til 
salgs i butikken. Vi ble derfor forespurt om å ta de 
resterende dyrene i vårt eie, slik at de slapp å stå 
videre i butikk. Dette gjorde vi. Butikken selger 
fremdeles dyr på bestilling, men vi er likevel 
utrolig stolte og glade for disse samarbeidene. 
Disse butikkene ble takket og roset på våre 
kanaler på sosiale medier for deres ønske om 
samarbeid.

Media
Vi har ikke hatt kapasitet til å fronte så mange 
lokalesaker for media. Vi opplever derimot at saker 
vi publiserer på Facebook blir plukket opp av lokal 
presse og publisert videre. Trenden er desverre at 
media ønsker click bait, og av hensyn til våre egne 
ressurser og helhetlig holdningsarbeid er vi noe 
tilbakeholden med å la oss utnytte. 

Sommeren 2022 måtte vi sette inntaksstopp på 
katter. Sommeren er ferietid, fosterhjem skal bort 
og vi rekrutterer ikke nye, samtidig som publikum 
er mer ute og oppdager katter yngler og trenger 
hjelp. Dette fikk naturlig nok oppmerksomhet i 
media.

Skjermdump, Avisa Nordland



Arbeidet vårt med kattekolonier på Værøy har fått 
noe oppmerksomhet i lokalmedia, her skjerm-
dumper fra avisa Lofoten.

Oppsummering

På mange måter har 2022 vært et relativt normalt 
år for oss. Vi har merket utfordringene med rekrut-
tering, men dette er en del av driften vår og kan 
ikke alene tilskrives etterdønningene av Covid. 

Vi har lært mye om egen drift etter at vi fikk eta-
blert alle aktiviteter på en plass og vi har fått nye, 
ivrige, frivillige som tar initiativ og som bidrar til 
ny inspirasjon og engasjement. 

Styret takker alle frivillige, fosterhjem og adoptiv-
hjem for å ha prioritert dyrevelferden i året som 
har gått.  

Vi takker også samarbeidspartnere, støttespillere 
og ivrige facebookfølgere for samarbeidet i året 
som har gått.

På vegne av et samlet styre

Takk for 2022!

Vibeke Hakkebo
Styreleder
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Resultatregnskap
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
2022 sammenlignet med budsjett

Medgått Budsjett Diff % Hittil virkelig Hittil budsjett Diff %

 Salgsinntekt 13 614 30 000 -55% 13 614 30 000 -55%

     3400 Tilskudd 13 614 30 000 -55% 13 614 30 000 -55%

 Annen driftsinntekt 2 466 668 2 270 000 9% 2 466 668 2 270 000 9%

     3900 Medlemskontigent 106 087 75 000 41% 106 087 75 000 41%

     3901 Gaver 38 166 50 000 -24% 38 166 50 000 -24%

     3902 Grasrotandel 747 082 680 000 10% 747 082 680 000 10%

     3903 Bøsser 10 858 3 000 262% 10 858 3 000 262%

     3904 Loppedmarked 229 468 200 000 15% 229 468 200 000 15%

     3905 Kalendersalg 7 350 35 000 -79% 7 350 35 000 -79%

     3906 Profileringsartikler 33 424 20 000 67% 33 424 20 000 67%

     3908 Tilfeldig kafesalg mat/drikke/ 2 460   2 460   

     3909 Pant 684   684   

     3910 Gaver via facebook 20 251 50 000 -59% 20 251 50 000 -59%

     3950 Omplasseringsgebyr katt 110 300 90 000 23% 110 300 90 000 23%

     3951 Inntak privat katt/refusjon be 3 800 5 000 -24% 3 800 5 000 -24%

     3960 Omplasseringsgebyr hund 32 000 5 000 540% 32 000 5 000 540%

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

     3970 Omplasseringsgebyr andre d 2 000 2 000 0% 2 000 2 000 0%

     3990 Diverse inntekter/tilskudd 122 739 50 000 145% 122 739 50 000 145%

     3991 Testament 1 000 000 1 000 000 0% 1 000 000 1 000 000 0%

 Sum driftsinntekter 2 480 282 2 300 000 8% 2 480 282 2 300 000 8%

 Varekostnad 4 537 27 000 -83% 4 537 27 000 -83%

     4300 Innkjøp av profileringsartikler 10 598 15 000 -29% 10 598 15 000 -29%

     4310 Innkjøp kalender 9 900 12 000 -18% 9 900 12 000 -18%

     4390 Beholdningsendring -15 961   -15 961   

 Avskrivning på varige driftsmidler o 22 670 23 000 -1% 22 670 23 000 -1%

     6010 Avskrivning av driftsmidler 22 670 23 000 -1% 22 670 23 000 -1%

 Annen driftskostnad 1 182 713 1 362 500 -13% 1 182 713 1 362 500 -13%

     6100 Frakt, transportkostnad og fo 26 370   26 370   

     6300 Lokale og stand-leie 320 325 350 000 -8% 320 325 350 000 -8%

     6301 Alarmsystem 7 542 12 000 -37% 7 542 12 000 -37%

     6302 Brøyting 3 151 15 000 -79% 3 151 15 000 -79%

     6340 Strøm 18 052 30 000 -40% 18 052 30 000 -40%

     6420 Datakostnader 14 313 12 000 19% 14 313 12 000 19%

     6421 Loppemarked - kostnader 29 253 40 000 -27% 29 253 40 000 -27%

     6540 Inventar 14 757 30 000 -51% 14 757 30 000 -51%

     6541 HS - kostnader 4 404 10 000 -56% 4 404 10 000 -56%

     6800 Kontorrekvisita 749 5 000 -85% 749 5 000 -85%

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

     6860 Møte, kurs, innkjøp kafesalg/ 15 493 50 000 -69% 15 493 50 000 -69%

     6900 Telefon 20 672 13 000 59% 20 672 13 000 59%

     6940 Porto 1 286 1 500 -14% 1 286 1 500 -14%

     7100 Bilgodtgjørelse, ikke oppgave 11 463   11 463   

     7140 Reisekostnad, ikke oppgavep 15 962 50 000 -68% 15 962 50 000 -68%

     7319 Varer brukt til Konkurranse/R 1 911 3 000 -36% 1 911 3 000 -36%

     7320 Annonsering 11 064 10 000 11% 11 064 10 000 11%
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Medgått Budsjett Diff % Hittil virkelig Hittil budsjett Diff %

     7500 Forsikringspremie 2 990 1 500 99% 2 990 1 500 99%

     7700 Veterinærutgifter/medisiner k 382 760 500 000 -23% 382 760 500 000 -23%

     7701 Kattefor og kattesand 97 576 100 000 -2% 97 576 100 000 -2%

     7702 Katteutstyr 5 465 10 000 -45% 5 465 10 000 -45%

     7710 Veterinærutgifter/medisin hun 56 264 10 000 463% 56 264 10 000 463%

     7711 Hundefor 21 097 10 000 111% 21 097 10 000 111%

     7712 Hundeutstyr 16 587 5 000 232% 16 587 5 000 232%

     7720 Veterinærutgifter/medisin and 22 039 25 000 -12% 22 039 25 000 -12%

     7721 Utstyr andre dyr 18 033 15 000 20% 18 033 15 000 20%

     7740 Øres avrunding 0   0   

     7770 Bank- og kortgebyr 8 110 2 000 306% 8 110 2 000 306%

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

     7790 Diverse kostnader 17 830 20 000 -11% 17 830 20 000 -11%

     7792 Dyredetektivene 17 194 30 000 -43% 17 194 30 000 -43%

 Sum driftskostnader 1 209 920 1 412 500 -14% 1 209 920 1 412 500 -14%

 Driftsresultat 1 270 362 887 500 43% 1 270 362 887 500 43%

 Annen finansinntekt 14 340 20 000 -28% 14 340 20 000 -28%

     8050 Annen renteinntekt 14 340 20 000 -28% 14 340 20 000 -28%

 Annen finanskostnad 98   98   

     8150 Rentekostnader 98   98   

 Netto finansposter 14 242 20 000 -29% 14 242 20 000 -29%

 Resultat før skatt 1 284 604 907 500 42% 1 284 604 907 500 42%

 Ordinært resultat 1 284 604 907 500 42% 1 284 604 907 500 42%

 Udisponert overskudd/underskudd 1 284 604 907 500 42% 1 284 604 907 500 42%
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Balanse
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
per lørdag 31. desember 2022

31.12.2022

 Eiendeler

 Anleggsmidler

     Varige driftsmidler  

         Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 37 784

     Sum Varige driftsmidler 37 784

 Sum Anleggsmidler 37 784

 Omløpsmidler

     Varer  

         Varer 43 434

     Sum Varer 43 434

     Fordringer  

         Kundefordringer 262 487

         Andre fordringer 1 135

     Sum Fordringer 263 622

     Bankinnskudd, kontanter o.l.  

         Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 483 928

     Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 483 928

 Sum Omløpsmidler 5 790 984

 Sum Eiendeler 5 828 767

  

 Egenkapital og gjeld

 Egenkapital

     Opptjent egenkapital  

         Annen egenkapital 4 499 322

         Udisponert overskudd/underskudd 2022 1 284 604

     Sum Opptjent egenkapital 5 783 927

 Sum Egenkapital 5 783 927

 Gjeld

     Kortsiktig gjeld  

         Leverandørgjeld 42 368

         Annen kortsiktig gjeld 2 473

     Sum Kortsiktig gjeld 44 841

 Sum Gjeld 44 841

 Sum Egenkapital og gjeld 5 828 767
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Resultatregnskap
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
2023 sammenlignet med budsjett

Medgått Budsjett Diff % Hittil virkelig Hittil budsjett Diff %

 Salgsinntekt 671 10 000 -93% 671 10 000 -93%

     3400 Tilskudd 671 10 000 -93% 671 10 000 -93%

 Annen driftsinntekt 39 784 1 528 000 -97% 39 784 1 528 000 -97%

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

     3901 Gaver  30 000 -100%  30 000 -100%

     3902 Grasrotandel  750 000 -100%  750 000 -100%

     3903 Bøsser 1 134 11 000 -90% 1 134 11 000 -90%

     3904 Loppedmarked 150 300 000 -100% 150 300 000 -100%

     3905 Kalendersalg 17 250 25 000 -31% 17 250 25 000 -31%

     3906 Profileringsartikler 750 20 000 -96% 750 20 000 -96%

     3908 Tilfeldig kafesalg mat/drikke/  5 000 -100%  5 000 -100%

     3909 Pant  1 000 -100%  1 000 -100%

     3910 Gaver via facebook  20 000 -100%  20 000 -100%

     3950 Omplasseringsgebyr katt 19 500 100 000 -80% 19 500 100 000 -80%

     3951 Inntak privat katt/refusjon be 1 000 5 000 -80% 1 000 5 000 -80%

     3960 Omplasseringsgebyr hund  10 000 -100%  10 000 -100%

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

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

     3990 Diverse inntekter/tilskudd  145 000 -100%  145 000 -100%

 Sum driftsinntekter 40 455 1 538 000 -97% 40 455 1 538 000 -97%

 Varekostnad  21 000 -100%  21 000 -100%

     4300 Innkjøp av profileringsartikler  10 000 -100%  10 000 -100%

     4310 Innkjøp kalender  11 000 -100%  11 000 -100%

 Avskrivning på varige driftsmidler o 1 889 70 000 -97% 1 889 70 000 -97%

     6010 Avskrivning av driftsmidler 1 889 70 000 -97% 1 889 70 000 -97%

 Annen driftskostnad 165 397 1 477 500 -89% 165 397 1 477 500 -89%

     6300 Lokale og stand-leie 53 260 330 000 -84% 53 260 330 000 -84%

     6301 Alarmsystem 1 362 10 000 -86% 1 362 10 000 -86%

     6340 Strøm  25 000 -100%  25 000 -100%

     6420 Datakostnader 1 509 15 000 -90% 1 509 15 000 -90%

     6421 Loppemarked - kostnader  50 000 -100%  50 000 -100%

     6540 Inventar 3 331 110 000 -97% 3 331 110 000 -97%

     6541 HS - kostnader  6 000 -100%  6 000 -100%

     6800 Kontorrekvisita  2 000 -100%  2 000 -100%

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

     6860 Møte, kurs, innkjøp kafesalg/  40 000 -100%  40 000 -100%

     6900 Telefon 3 087 21 000 -85% 3 087 21 000 -85%

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

     7020 Driftskostnader egen bil  60 000 -100%  60 000 -100%

     7100 Bilgodtgjørelse, ikke oppgave  30 000 -100%  30 000 -100%

     7140 Reisekostnad, ikke oppgavep  20 000 -100%  20 000 -100%

     7319 Varer brukt til Konkurranse/R  1 000 -100%  1 000 -100%

     7320 Annonsering  15 000 -100%  15 000 -100%

     7500 Forsikringspremie 13 368 25 000 -47% 13 368 25 000 -47%

     7700 Veterinærutgifter/medisiner k 66 035 500 000 -87% 66 035 500 000 -87%

     7701 Kattefor og kattesand 21 492 100 000 -79% 21 492 100 000 -79%
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Medgått Budsjett Diff % Hittil virkelig Hittil budsjett Diff %

     7702 Katteutstyr  5 000 -100%  5 000 -100%

     7710 Veterinærutgifter/medisin hun  30 000 -100%  30 000 -100%

     7711 Hundefor 485 20 000 -98% 485 20 000 -98%

     7712 Hundeutstyr  15 000 -100%  15 000 -100%

     7720 Veterinærutgifter/medisin and  10 000 -100%  10 000 -100%

     7721 Utstyr andre dyr 963 10 000 -90% 963 10 000 -90%

     7770 Bank- og kortgebyr 77 10 000 -99% 77 10 000 -99%

     7790 Diverse kostnader 429 5 000 -91% 429 5 000 -91%

     7792 Dyredetektivene  10 000 -100%  10 000 -100%

 Sum driftskostnader 167 286 1 568 500 -89% 167 286 1 568 500 -89%

 Driftsresultat -126 831 -30 500 -316% -126 831 -30 500 -316%

 Annen finansinntekt 2 806 30 000 -91% 2 806 30 000 -91%

     8050 Annen renteinntekt 2 806 30 000 -91% 2 806 30 000 -91%

 Netto finansposter 2 806 30 000 -91% 2 806 30 000 -91%

 Resultat før skatt -124 025 -500 -24 709% -124 025 -500 -24 709%

 Ordinært resultat -124 025 -500 -24 709% -124 025 -500 -24 709%

 Udisponert overskudd/underskudd -124 025 -500 -24 709% -124 025 -500 -24 709%





Handlingsplan for 2023

Styret for 2023 ønsker å ha fokus på følgende områder i det kommende året.

Rekruttering av frivillige
Som frivillig organisasjon er vi helt avhengig av kontinuerlig rekruttering. Hovedaktiviteten vår er i dag 
knyttet til arbeid for eierløse katter og det skal vi fortsette med. Vi ser at det er relativt lett å rekruttere fri-
villige som ønsker å hjelpe katter fordi arbeidet er konkret og man ser resultatene raskt. Vi ønsker å dekke 
andre områder og andre typer dyrehold, men trenger frivillige med ressurser, kompetanse og interesse 

på nye områder. Vi har som mål for 2023 å utforsker strategier for å rekruttere bredere.

Kanin og smågnagere
Det er et behov for å spisse holdningsarbeidet for hold av kanin og smågnagere. En god del av disse fa-
miliedyrene lever fortsatt under dårlige forhold i for små bur, med uegnet og farlig utstyr, feilfôring eller 
flokk og kolonidyr som er alene. Arbeidet som ble nedlagt via sosiale kanaler i 2022 planlegges fulgt opp 

i 2023.

Holdningsarbeid/barn og unge
En sentral del av vårt arbeid er å spre rett kunnskap om dyrehold, drive aktivt holdningsarbeid og ikke 
minst melde inn til rette instanser når dårlig dyrehold avdekkes. Dette skal vi fortsette med. Vi ønsker 
også å videreføre arbeidet med barn og unge som er den kommende generasjonen med dyreholdere.

Dyrevelferdsplaner
Det er vedtatt etablering av dyrevelferdsplaner i flere av våre nærmeste kommuner. Det er Dyrebeskyttel-
sen Norge Bodø som har fått på plass disse vedtakene, men det gjenstår å lage og å få vedtatt planer. Vi 
ønsker å være en pådriver og bidragsyter i disse prosessene.



Valg av valgkomite for 2024

Styrets forslag til valgkomite

Charlotte Mikkelborg Haug 
Laila Irene Eide 
Camilla Amundsen 

Alle tre kandidater er forespurt og har takket ja.



Valg av revisor

Styrets forslag til revisor for regnskapsåret 2023 er

Grete Bang Ingebrigtsen.

Revisor er forespurt og har takket ja.
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