ÅRSMELDING 2018 FOR DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ
FORMÅL
Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø (DBT) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DBT arbeider etter DNs vedtekter og etiske
plattform. Vår viktigste oppgave er å drive praktisk dyrevern, dvs. å hjelpe hjemløse og forlatte dyr, samt dyr som av andre årsaker ikke har
et egnet hjem. DBT søker videre å forebygge og bekjempe dyremishandling og vanskjøtsel, samt å fremme respekt for dyr og human
behandling av tamme og ville dyr. Vi arbeider for å spre kunnskap om dyr og dyrehold, og forståelse for dyrs naturlige behov. DBT støtter
tiltak som gjør at dyr kan leve i samsvar med sin naturlige adferd og sine biologiske behov. I tillegg jobber vi for at både lokale og sentrale
myndigheter skal ta økt ansvar for dyrenes velferd.
STYRET
Styret ble valgt på årsmøtet 11.03.18. Styret i Dyrebeskyttelsen Tromsø i 2018/19 har bestått av:
Leder:
Therese Simonsen Rye
1. varamedlem: June Åsheim
Nestleder:
Hege Gausdal Foshaug
2. varamedlem: Ingunn Storstad-Henriksen
Styremedlem og kasserer: Kristin Simonsen Rye (valgt for 2 år i 2017)
3. varamedlem: Lone Smelror
Styremedlem:
Trine Bekkmo (valgt for 2 år i 2017)
4. varemedlem: Ronny Jensen
Styremedlem:
Susanne Langvad (valgt for 2 år i 2017)
Styremedlem og referent: Renathe Bergli (valgt for 2 år i 2017)
Styremedlem:
Robbin Forsberg Olsen (ny)
Styret har hatt fire ordinære styremøter i løpet av perioden og behandlet ca. 20 styresaker. I tillegg har vi hatt flere uformelle møter og
behandlet noen hastesaker per nettmøte. Samarbeidet innad i styret har stort sett fungert godt.
ØKONOMI
DBT startet året 2018 med verdier for totalt kr. 3 089 795, da inkludert varer som vi har kjøp inn for videresalg. Vi hadde tilsammen over kr. 3
millioner i banken, midler som var spart opp til å investere i nytt Hjelpesenter. I 2018 bygde DBT nytt hjelpesenter på tomta i Langnesvegen
10, og dette kostet oss totalt nærmere 4 millioner. Vi har lånt kr. 1 500 000 fra moderorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge til prosjektet.
Inntektene i 2018 ble høyere enn forventet, mye takket være Grasrotandelen samt pengegaver gitt via Spleis, Vipps og Facebook. Vi fikk
utbetalt kr. 100 000 fra SNN-fondet til SpareBank 1 Nord-Norge som tilskudd til nytt hjelpesenter. Ellers har vi fått utbetalt støtte fra både
Bassa Storstads Legat og TBKS-stiftelsen, begge opprettet kun med tanke på å tilgodese DBT. Vi fikk ingen driftsstøtte fra Tromsø
kommune med på regnskapet for 2018, ettersom denne ble først utbetalt i 2019. Driftsresultatet for 2018 ble naturlig nok negativt, ettersom
vi har gjort en kjempestor investering og brukt store deler av vår oppsparte kapital. Om man ser bort ifra investeringen i nytt Hjelpesenter,
var inntektene våre betraktelig høyere enn utgiftene i 2018.
INNTEKTER
Grasrotandelen
Medlemskontingenter
Gaver og arv (Bassa og TBKS)
Adopsjonsgebyrer
Støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge
Støtte fra Tromsø kommune
Varesalg og lotteri
Mva-kompensasjon
Renteinntekter og diverse inntekter
Innsamlingsbøsser
Overtakelsesgebyrer og annonsering
Sum inntekter

BELØP
794 625
162 765
948 085
289 000
1 585 000
0
167 240
83 115
6 935
14 120
44 450
4 095 335

UTGIFTER
Veterinærutgifter katt
Veterinærutgifter hund og smådyr
Dyrefôr, kattesand og utstyr
Nytt Hjelpesenter
Utgifter til Hjelpesenteret
Rekvisita, utstyr og porto, reiser og drivstoff
Telefonutgifter
Innkjøp av varer for videresalg
Diverse driftsutgifter
Sum utgifter

BELØP
1 011 055
32 875
136 300
3 862 930
182 620
59 805
8 020
127 870
34 755
5 456 230

Driftsresultat 2018

-1 360 895

DBTs samarbeidsavtale med Anicura Dyresykehuset Tromsø har gitt oss sponsorpriser på kastrering/sterilisering, vaksinering og IDmerking, samt kjemperabatter på Hill’s dyrefôr til katt og hund. DBT ♥ Anicura Dyresykehuset! Vi er meget takknemlige overfor alle som har
støttet DBT på ulike måter i 2018.
MEDLEMMER
DBT hadde totalt 532 betalende medlemmer per 31.12.18, hvorav 93 avtalegiromedlemmer som gir et fast beløp hver måned. For øvrig er
medlemmene fordelt på 499 hovedmedlemmer, 19 student/ungdomsmedlemmer og 14 barnemedlemmer (Dyredetektiver).
Medlemskontingentene er per i dag kr. 390 for hoved/voksenmedlem, kr. 300 for ungdom/student og kr. 200 for barnemedlemmer.

AKTIVITET OG PRAKTISK DYREVERN
DBT fikk rekordmange henvendelser per telefon og e-post i 2018. Vi har dessverre ingen nøyaktige tall, men vi har sannsynligvis mottatt
minst 4500 henvendelser, trolig enda mer. Antallet eposter har økt veldig de siste årene, og fortsetter bare å øke. I tillegg er det mange som
kontakter oss på Facebook og vakttelefonen. De frivillige har brukt uendelig mange timer på å svare alle som kontakter oss.
Dyr som har mottatt DBTs hjelp i 2018:
Dyreart
Katt
Hund
Kanin, marsvin, degus, rotte og undulat
Totalt

Omplassert
205
12
10
227

Returnert til eier
17
375 løshunder
1
18

Død / savnet
42
2
44

Inne per 31.12.18
129
1
11
141

Totalt 2018
393
15
22
430

KATTEGRUPPA
Også 2018 er et år preget av høy aktivitet i kattegruppa til DBT. Vi har på det meste hatt rundt 180 katter inne samtidig, og opp til 130 aktive
fosterhjem. Vi har brukt mye tid og ressurser på Nord-Troms. Mange katter fra Skjervøy og Nordreisa har blitt fanget inn, og vi har fått til et
veldig godt samarbeid med Forente Poter. Det er svært gledelig å se at det er i ferd med å skje en holdningsendring i nordfylket i forhold til
katters verdi som kjæledyr. I Nordreisa har vi funnet svært mange katter med FIV, og det er helt nødvendig å gå grundig til verks der også i
2019. Sør i Troms har vi også hatt feller ute lenge, og nærmere 20 katter har kommet fra Andørja. Mange av disse har hatt sykdommer som
ikke har latt seg helbrede, det er alltid trasig å miste flere små kattunger. Vi har også i 2018 hjulpet søsteravdelingene våre i Midt-Troms,
Harstad og Lofoten og Vesterålen med å ta imot katter de ikke har hatt kapasitet til. Kattegruppa fungerer godt. En liten gruppe veldig
dedikerte mennesker jobber godt og effektivt sammen, men arbeidsbelastningen er tidvis stor når pågangen er stor. Vi ble tatt litt på senga
da det utover senhøsten fortsatte å komme inn små kattunger, vi ser ikke en tydelig «høysesong» slik vi har gjort tidligere år. Vi har i 2018
arrangert opplæring for nye fosterhjem jevnlig, og har også hatt litt sosiale sammenkomster. Dugnadsarbeidet i forbindelse med bygging og
innflytting i det nye Hjelpesenteret bidro til en godt sammensveiset gjeng i kattegruppa. De fleste kattene DBT har tatt hånd om året som har
gått, har vært hjemløse katter. Vi bruker mye tid og ressurser på utfordrende behandling av skader og sykdommer, og ikke minst gjør
fosterhjemmene våre og vaktene på Hjelpesenteret en formidabel jobb med å temme kattene, og gjøre dem klare for nye hjem.
HUNDEGRUPPA
2018 har vært et svært hektisk år for hundegruppa. Det har vært få aktive, som har lagt ned uendelig mange timer frivillig arbeid. Totalt
hadde vi omtrent 375 saker med løshunder, der DBT enten tok hunden i krisehjem, rykket ut for å sjekke om hunden hadde ID-chip eller
hjalp til med å annonsere på Facebook. Det har vært en uendelig strøm av henvendelser om løshunder, og situasjonen blir ikke noe bedre.
Dette er en svært uheldig utvikling og vi i DBT ser med stor bekymring på saken.
DBT overtok totalt 12 hunder i 2018 og av disse ble to avlivet på grunn av alvorlige atferdsproblemer. Hundegruppa arrangerte to møter for å
rekruttere nye frivillige i 2018, og vi har stort behov for flere sjåfører, fosterhjem og andre ressurspersoner.
SMÅDYRGRUPPA
Det har vært ganske lite aktivitet i smådyrgruppa i 2018, mest på grunn av mangel på frivillige og fosterhjem. Vi har hatt inne totalt 12
kaniner, tre deguser, to marsvin, tre rotter og en undulat i løpet av året. Vi tok også vare på ville dyr som trengte hjelp, og hadde inne en
ugle, en oter og et ekorn. Vi fikk omplassert fem kaniner og to marsvin i 2018, og måtte si nei til å overta en del dyr på grunn av mangel på
ledige fosterhjem. Smådyrgruppa ønsker seg en ny leder som kan administrerer gruppa og flere fosterhjem for kaniner, marsvin og andre
smågnagere i 2019.
KALENDER
Vi har laget kalender for 2019 med mange flotte bilder av dyrene som har vært innom i våre fosterhjem eller på hjelpesenteret. Tusen takk til
MAG v/Margrethe Gundersen for grafisk design på kalenderen!
HJELPESENTERET
Etter den tragiske brannen på Hjelpesenteret i 2017 fikk DBT leie den gamle barnehagen i Måsevegen 3 fra Tromsø kommune. Der holdt vi
til fra oktober 2017 til september 2018. Vi fikk veldig god plass og kunne hjelpe mange katter i denne perioden, men det førte også til en
svært stor belastning på de frivillige vaktene. Vi arrangerte både loppemarked og flere runder med utvidet Åpen Dag med kafé og bøttelotteri
i barnehagen i Måsevegen 3. Vi er veldig glade for at kommunen hjalp oss med midlertidige lokaler da vi havnet i en svært vanskelig
situasjon. Høsten 2018 kunne vi flytte inn i det splitter nye hjelpesenteret i Langnesveien 10. Det var en krevende prosess og ikke minst en
stor økonomisk investering å bygge nytt hjelpesenter, og både styret og de øvrige frivillige har jobbet hardt for å få dette til. I september 2018
hadde vi innflyttingsfest på det nye hjelpesenteret vårt og noen uker senere flyttet noen av kattene inn. Det ser ut til at pusene trives veldig
godt i det nye huset sitt og de frivillige vaktene våre gir tilbakemelding om at de er godt fornøyde med lokalene.
Vi har hatt stor pågang av katter hele høsten og vinteren, og vi har fått spesielt god bruk for det nye isolatet vårt.
Det har vært arrangert utendørs julemarked med bøttelotteri, salgsboder og kafé på det nye Hjelpesenteret, noe vi kommer til å gjenta i
årene som kommer. DBT er veldig heldige som har så mange flinke vakter som ønsker å bidra på Hjelpesenteret, og i løpet av 2018 hadde
vi mer enn 100 forskjellige frivillige på senteret samt 15 juniorvakter (ungdommer under 18 år). I tillegg har vi hatt flere ungdommer på
utplassering, studenter i praksis og folk på arbeidsutprøving via NAV.
MEDIA
DBT har hatt reportasjer i aviser som Nordlys, iTromsø, Framtid i Nord og Troms Folkeblad samt på nettsidene NRK.no, VG.no,
Nettavisen.no med flere.
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