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Styret
På årsmøtet 9.mars 2017 ble følgende styret i Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg valgt:
Styreleder

Caroline H.Dyremyhr

Nestleder

Eline Kro Holte

Styremedlem og kasserer

Hedda G.Shaw

Styremedlem og sekretær

Marianne Bøen

Styremedlem

Katrine A.L. Heiberg

Varamedlem

Solveig Evju (ny)

Varamedlem

Vigdis Jønbekk Næss (ny)

Varamedlem

Solveig M.Næss Rogstad (ny)

Dessverre valgte flere å trekke seg fra sine styreverv tidlig i styreåret, og for å gjennomføre året måtte vi
avholde et ekstraordinært årsmøte på høsten, for å velge inn nye styremedlemmer.
Fra 4.oktober besto styret av:
Styreleder

Mona E.W. Sagvolden (ny)

Nestleder og kasserer

Hedda G. Shaw

Styremedlem og sekretær

Marianne Bøen

Styremedlem

Katrine A.L. Heiberg

Styremedlem

Eline Kro Holte

Styremedlem

Åse Herfoss Grini (ny)

Varamedlem

Solveig Evju

Varamedlem

Kjersti Fredensborg (ny)

Varamedlem

Maren Hagen (ny)

22.november trakk styreleder seg, og Hedda G.Shaw fungerte som styreleder ut styreåret.
Styret har avholdt 9 styremøter dette styreåret.
(Tidligere har det vært i gjennomsnitt et møte per måned, og vi ønsket dette også i år, men det var
vanskelig å gjennomføre.)
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Aktiviteter
Året 2017 ble preget av få aktive styremedlemmer, og det var til tider tungt å drifte avdelingen. Som
nevnt innledningsvis måtte vi på høsten arrangere et ekstraordinært årsmøte, for å få inn nye
styremedlemmer.
Hovedfokuset, som tidligere år, har vært hjemløse katter. Stadig blir vi påminnet om at dette arbeidet
som vi gjør er meget viktig. Det er dessverre mange dyr, både i vårt lokalområde og i Norge generelt, som
trenger vår hjelp og som fortjener et bedre liv. Gjennom mange år har Dyrebeskyttelsen Norge hatt fokus
på kastrering og ID-merking, men det er fortsatt en lang vei å gå.
Det meste av det praktiske dyrevernarbeidet er det vi i styret som selv utfører, men uten våre fantastiske
fosterhjem hadde vi ikke vært en lokalavdeling, og f.o.m høsten 2017 ble det lettere å aktivisere frivillige
på Kattehuset. (Se eget avsnitt om Kattehuset.)
Saken fra 2015, om hundene Viper og Knerten, var ikke helt ferdig. Vi brukte i 2016 en del penger på
advokathjelp for å føre saken videre, da politiet først henla saken. I februar ble det tatt ut tiltale mot
hundeeier, og på høsten kom dommen: Mannen ble dømt til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid
på to år.
I juni var det en annen viktig rettsak, hvor en bonde i vårt distrikt var tiltalt for brudd på
Dyrevelferdsloven. Mannen ble dømt til fengsel og mistet retten til å ha dyr. Denne saken har DNK fulgt i
mange år, med utallige bekymringsmeldinger til Mattilsynet og observert grov vanskjøtsel av storfe,
sauer, hunder og katter.
I juli-måned valgte Kongsberg kommune å skyte en del kanadagjess, midt i Kongsberg sentrum, og dette
medførte selvfølgelig protester og debatt. Vår fuglevenn Tove var nok en gang en motiverende drivkraft,
med fokus på dyrs rettigheter og kritikkverdige valg tatt av politikere.
Sommeren ble ellers preget av kattunger! På Dåset-tunet i Flesberg fødte en pusemamma 5 små under en
låve. De var ikke så lette å få fanget! Et annet kull, med fire små var uten mamma og måtte flaskes opp.
Da må man bare opp om natten, varme melk og hjelpe til med tiss og bæsj.
Vi hadde flere kull og kattunger som måtte flaskes opp, og vi i DNK var visst ikke de eneste! For midt på
sommeren slet vi med å ta tak i morsmelkerstatning til kattunger. Det var tomt på alle lagre! Dette hadde
vi ikke opplevd før.
Her ser dere lille Melis (som var så søt at hun måtte bare få et sukkersøtt navn), som får flaske og etterpå
sovnet på fanget:
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På høsten begynte vi å forberede oss til en ny vinter, og ønsket å fortsette med organisert vinterforing av
fuglene i Kongsberg sentrum (ved Fossedammen), som vi startet med i 2016. Det viste seg å være
vanskeligere å rekruttere faste matere i år, men noen få frivillige fuglevenner sto på, og sørget for at i
hovedsak endene, har fått mat i vintermånedene.
Kalender: I år manglet det ikke bilder, - av verdens søteste kattunger og sjarmerende puser. Styremedlem
Hedda Shaw laget kalenderen, og Kopisenteret trykte de for oss til en meget snill stykkpris.
Tidligere år har vi solgt de for kr 100. I år økte vi prisen til kr 150, med mengderabatt om du kjøpte 3 eller
flere. Vi solgte ikke like mange i år. Vi hadde én stand på Stortorvet og én på Tuven i desember, hvor vi
kun solgte kalendere.
Vi hadde dessverre ingen andre stander i løpet av året.
Det ble en trist avslutning på året, for i desember fanget vi inn to katter på Raumyr, som begge var FIVpositive. De var preget av harde liv og var svært syke, så de ble begge avlivet. Vi fryktet det var flere i
samme område.

Kattehuset

Drømmen om et eget hjelpesenter, et Kattehus, har vi hatt lenge. Høsten 2016 inngikk vi en leieavtale
med en gårdeier i Saggrenda (Kongsberg), hvor vi kunne leie et lite hus på tunet hans. Huset har tidligere
vært brukt som kattepensjonat, så mye lå til rette allerede, men en del endringer måtte gjøres for å
tilpasse vår bruk og krav fra Mattilsynet. Arbeidet med å få Kattehuset klart tok lang tid, men med god
dugnadsinnsats fra flere frivillige var huset endelig klart for katter i oktober!
Noen bilder fra oppussingen:

Hovedgrunner til hvorfor vi ønsket oss et hjelpesenter var selvfølgelig for å kunne huse flere hjemløse
katter, men også for å lettere kunne engasjere og involvere dyrevenner som ønsker å hjelpe til, samt gjøre
adopsjonsprosessen enklere. På kattehuset kan de som ønsker å adoptere besøke mange katter samtidig,
og det er mindre logistikk i forkant og etterkant. Noen av de frivillige på Kattehuset forelsket seg også i
katter de møtte der, som de ville adoptere, eller de var gode ambassadører for andre som ønsket seg
katter.
Det aller viktigste for driften av dette hjelpesenteret er alle de fantastiske frivillige som tar vakter! Uten
de hadde ikke Kattehuset vært mulig. I tillegg til alle praktiske oppgaver og oppfølging som må gjøres er
det også noe administrativt. Vår frivillige hjemmeside-ansvarlige utarbeidet en digital vaktliste, hvor man
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logger seg inn via vår hjemmeside og kan skrive seg opp på de vakter man ønsker.
Styremedlem Marianne har sammen med frivillige Unni Skjemstad vært hovedansvarlige for driften i
2017. Vi opprettet en egen side på Facebook, kun for de frivillige på Kattehuset. Her går den daglige
kommunikasjonen, med spørsmål, beskjeder og bilder av kattene.
Oppstarten gikk veldig bra, både med tanke på mennesker og dyr; alle vakter ble fort fylt opp og
overraskende lite krangling mellom kattene. I løpet av de tre første månedene (oktober- desember) ble 17
katter adoptert bort fra Kattehuset.
Fokuset på å få Kattehuset i gang gjorde at vi i år ikke hadde mulighet til å arrangere loppemarked på
Notodden slik som vi pleier. Vi håper å få mulighet til å gjøre det i 2018.

Dyrene og oppdragene
I 2017 kunne vi telle nesten 200 dyr som vi hjalp på en eller annen måte, -enten ved å fange de inn,
omplassere til nye hjem, søke etter savnede katter for eiere og søke etter eiere til bortkomne dyr, gi råd
på telefon / epost/ facebook, eller vi hjalp på andre måter.
Det er fortsatt katten som skiller seg markant ut, fra andre dyrearter. Det var noen savnede hunder som
kom raskt til rette, eller hunder hvor folk ønsket veiledning ifm bekymringsmelding til mattilsynet. Det var
noen saker med kaniner, to duer og alle endene i Lågen om vinteren.
63 katter fikk nye hjem via oss, og 31.desember hadde vi 17 katter og 1 hund i fosterhjem.
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Antall adopsjoner fra oppstarten i 2009 til nå. Hittil har vi hjulpet 524 dyr med å få nye hjem.

Det er flere dyr som trenger hjelp enn vi klarer å hjelpe. Det er svært frustrerende å ikke ha nok kapasitet
til å fange inn alle de som er hjemløse, eller nok plasser til alle på hjelpesenteret og i fosterhjem. Inntil vi
har ledig tid og plass står dyret på en «venteliste», og flere dyr blir dessverre stående lengre på denne
listen enn ønsket. De som er syke, trenger akutt hjelp, gravide eller kattunger må prioriteres, og voksne
hannkatter uten synlige skader er ofte de som må vente lengst. Noen ganger kommer hjelpen for sent, og
noen av kattene vi fanget inn var så syke eller skadet at de ble avlivet i samråd med veterinær.
7 katter ble avlivet i 2017.
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Økonomi
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 87 455,41.
Om vi ser på den økonomiske utviklingen, fra oppstarten av avdelingen (2009) og frem til i dag, ser vi at
både inntektene og utgiftene har økt. 2016 var det første året med underskudd, og dette underskuddet
ble altså en del større i 2017. En god opparbeidet egenkapital fra tidligere år har gjort at styret kan
forsvare underskuddet og bruken av pengene.
Bakerst i rapporten vil du finne regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018
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Utgifter

Inntekter

De største inntektspostene våre er de samme som tidligere år: medlemskontingent, Grasrota fra Norsk
Tipping, innsamlingsbøssene vi har omkring på ulike butikker i Kongsberg og Notodden, pengegaver og
adopsjonsgebyr. I år hadde vi kun stand i forbindelse med kalendersalg i desember, og ikke klarte vi
gjennomføre loppemarked, som ville vært to gode inntektskilder. Vi søkte om støtte fra DN sentralt, og
fikk tildelt kr 35 000. (Disse skal brukes til å utbedre luftegården på Kattehuset i 2018.)

Utgifter

Diagrammet viser at det helt tydelig er veterinærutgiftene som fortsatt er den største utgiftsposten, og
deretter kattemat, sand og utstyr. Kattehuset er den tredje største utgiftsposten, som i 2017 innebar en
del kroner til oppussing før oppstart, i tillegg til månedlig husleie og alarm. Mesteparten av pengene går
altså direkte med å hjelpe dyrene, mens de andre utgiftene er indirekte i vårt arbeid med dyrevelferd,
som også er nødvendig.
Eksempler på utgifter som er inkludert i «annet-posten» er telefon, leie av postboks, kjøregodtgjørelse. (I
kjøregodtgjørelsen kan styremedlemmer og frivillige få utbetalt kr 1 per kilometer kjørt i oppdrag for DNK.
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Det er ikke mange som krever kjøregodtgjørelse, men vi ser at studenter og frivillige uten fast arbeid
setter stor pris på denne lille godtgjørelsen. Det er jo synd om oppdrag må utsettes eller utelates fordi
frivillige ikke har råd til drivstoff.)

Inntekter

Adopsjon

2011-2017

Norsk Tipping

kr 500 000,00

Medlemmer
kr 400 000,00

Tilskudd fra DN
sentralt
Innsamlingsbøsser

kr 300 000,00

Gaver
kr 200 000,00

Stand/Lodd/Salg
Loppemarked

kr 100 000,00

Salg kalender
kr -
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Annet

Utgifter

2011-2017

Veterinær og medisin

kr 500 000,00
kr 450 000,00

Kattemat, sand og
utstyr

kr 400 000,00

Mat og utstyr andre dyr

kr 350 000,00
Telefon

kr 300 000,00
kr 250 000,00
kr 200 000,00

Kontorrekvisita og
porto

kr 150 000,00

Reklame og annonser

kr 100 000,00

Kattehus

kr 50 000,00
kr -

2011
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2013

DYREBESKYTTELSEN NORGE KONGSBERG 2017

2014

2015

2016

2017

Annet

7

Media
Det er Facebook som er hovedmediet vårt, og her legges bilder og info ut om dyr som er klare for
adopsjon, som trenger fosterhjem, funnet eller savnet og deler andre saker og annen viktig informasjon
om dyrevelferd. Vi har over 5 000 følgere på siden vår, så informasjonen når ut til mange. (Det er en
økning på over 500 fra samme tid i fjor.)
Vi har en egen Facebook-side for alle som er frivillige på en eller annen måte, med ca 50 medlemmer, en
lukket gruppe på Facebook for alle som bidrar på Kattehuset og en egen lukket gruppe for de som
engasjerer seg i vinterforingen av fuglene i Kongsberg.
Siden november 2016 har styremedlem Solveig Evju hatt ansvaret for Instagram-kontoen vår
(dnkongsberg).
«Ukas katt» i Laagendalsposten og Telen har dessverre ikke blitt fulgt opp slik som tidligere.
Hjemmesiden vår var grei, men ikke så lett å drifte. En av våre frivillige som er meget datakyndig meldte
seg til å påta seg ansvaret for dette. Han laget en ny hjemmeside for oss, basert på hvordan den som ble
laget i 2016 var, og vi kunne bruke samme nettadresse. Nå kan vi bare sende han meldinger om endringer
vi ønsker, og så utfører han det kjapt, bra og gratis.
Takket være han og hans kunnskap har vi en digital vaktliste for Kattehuset, via hjemmesiden. (De frivillige
får et brukernavn og passord, og kan selv skrive seg opp på vakter.)
Noen utklipp fra Laagendalsposten gjennom året:
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Lokal handlingsplan Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg 2018
Praktisk dyrevern:

Kattehuset: Vi skal jobbe aktivt for å videreføre og opprettholde driften av kattehuset i
Saggrenda. Luftegården på huset skal rustes opp i løpet av våren med midler tildelt av
Dyrebeskyttelsen Norge.
Vinterfôring av byfugler: Samarbeid om vinterfôring av ender og andre fugler langs elva med
ornitologisk forening skal opprettholdes.
Frivillige: Vi ønsker å aktivt rekruttere flere frivillige til å mate fugler samt å ta vakter på
kattehuset.
Adopsjoner: Det er ønskelig å opprettholde de høye adopsjonstallene for 2017 slik at vi kan
hjelpe enda flere dyr i nød.

Økonomi:

Loppemarked: Loppemarkedet i Notodden skal igjen arrangeres for å tjene mer penger.
Donasjoner: Vi vil synliggjøre i større grad hvordan medlemmer og følgere enkelt kan støtte
organisasjonen økonomisk gjennom Grasrotandel og donasjoner gjennom f. eks. Vipps.
Kalender: Kalender for 2019 skal trykkes med dyr fra 2018 for salg før jul.

Holdningsskapende arbeid:

Kastrering og id-merking: Det viktigste holdningsskapende arbeidet DNK gjør er å spre
informasjon om hvorfor man bør id-merke alle dyr og kastrere katter. Vi vil dele materiell om
dette og forsøke å få til et samarbeid med lokale veterinærer om å kanskje kjøre en
kastreringskampanje i løpet av året.
Generelt: Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg stiller seg bak alle synspunkter og holdninger
frontet av Dyrebeskyttelsen Norge gjennom vedtekter, handlingsplan og uttalelser i medier.
Dette vil vi vise gjennom å dele informasjon på vår nettside og Facebook-side. Dette gjelder
typiske (og viktigte!) saker som å forby dyr i sirkus og pelsdyroppdrett.
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Regnskap 2017
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