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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 28.03.21. Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø i 2021/22 har bestått av: 

 

Leder:    

Nestleder:     

Styremedlem:    

Styremedlem:  

Styremedlem:  

Styremedlem:    

Styremedlem:  

1. varamedlem:  

2. varamedlem:   

3. varamedlem:  

Therese Simonsen Rye  

Trine Bekkmo  

Nora Djupnes Jørgensen   

Nathalie Theodorsen (permisjon)  

Renathe Bergli 

Heidi Isaksen  

Vivi Ann Jacobsen (til juni 2021)  

Trine Sørensen (til juni 2021)  

Nan Engen 

Ida Karoline Rotnes  

Styret har hatt ni ordinære styremøter i løpet av perioden og behandlet ca. 30 styresaker. Samarbeidet i 

styret har stort sett fungert godt.  

ÅRSMELDING 2021  
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ØKONOMI 
DBTs økonomi er stabil og vi har som forventet et positivt 
årsresultat for 2021. Både inntekter og utgifter har vært 
noe lavere en hva vi budsjetterte med, årsakene til dette 
er blant annet av vi tok inn færre katter enn forventet i 
2021, vi hadde spesielt unormalt få kattunger. Dermed er 
både veterinærutgifter og adopsjonsgebyrer lavere enn 
budsjett. Grasrotandelen er og blir vår største og viktigste 
inntekskilde, og sammen med gaver fra blant annet 
Facebook-innsamlinger, arv fra Bassa og TBSK, støtte fra 
kommunen og DN sentralt er dette grunnlaget for DBTs 
trygge økonomi. Vi har solgt veldig lite varer fra (kles)

butikken, herav svært lav beholdningsendring.  

Utgifter til lønn til daglig leder på Hjelpesenteret ble lavere 
enn forventet ettersom vi bare har hatt en ansatt i 50% 
stilling i hele 2021. Utgifter til kattemat, kattesand og utstyr 
er like høy som i 2021. Regnskapsfører har bistått DBT 
veldig mye i 2021 med saker som angår ansattelse av 
daglig leder, derfor er disse utgiftene mye høyere enn 

forrige år.  

DBTs samarbeidsavtale med Anicura Dyresykehuset 
Tromsø har gitt oss sponsorpriser på kastrering,            
vaksinering og ID-merking, samt rabatter 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 2021.  

 

Dyr som har mottatt DBTs hjelp i 2021: 

Dyreart Omplassert Returnert til eier Død / savnet Inne per 31.12.21 Totalt 2021 

Katt 120 12 13 131 276 

Hund 27 4 5   36 

Smådyr 14   4 13 31 

Totalt 161 16 22 144 343 

MEDLEMMER 
DBT hadde totalt 511 betalende medlemmer per 31.12.21. 
Medlemmene fordelt på 462 hovedmedlemmer,                
26 student/ ungdomsmedlemmer, 22 barnemedlemmer 
(Dyredetektiver) og en bedrift. Medlemskontingentene er 
per i dag kr. 450 for hoved/voksenmedlem, kr. 300 for      
ungdom/student og kr. 200 for barnemedlemmer samt kr. 

1000 per år for bedrifter.  

 

AKTIVITETER OG PRAKTISK   
DYREVERN 
DBT har arrangert Åpen Dag og Julemarked ute på     
Hjelpesenteret, med kafé, bøttelotteri og varesalg, deltatt 
på Fergefest i Botnhamn og vi har hatt stand på           
Senjahuset. Utover dette har det vært vanskelig å       
gjennomføre aktiviteter pga restriksjoner og begrensninger 

ifm Covid-19.  
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SMÅDYRGRUPPA 
I januar 2021 hadde smådyrgruppa 16 dyr inne, ved utgangen av året 
var 13 dyr i fosterhjem. I løpet av året fikk gruppen inn 14 dyr, hvorav 
syv var kaniner, tre nymfekakaduer, to ørkenrotter, et marsvin og en  
syrisk hamster. 14 dyr ble omplassert; to ørkenrotter, et marsvin og 11 
kaniner. Tre kaniner og en ørkenrotte døde av ulike årsaker. I            
gjennomsnitt hadde smådyrgruppa omtrent 10-15 aktive fosterhjem, i 
løpet av året kom seks nye fosterhjem. Ved årsskiftet var er det registrert 
25 aktive fosterhjem. DBT bisto privatpersoner i ekstern omplassering av 
to degus, en nymfekakadu og to marsvin. Det har blitt utarbeidet        
informasjonsbrosjyrer med oppdatert informasjon om hold av            
smågnagere, som vi håper å kunne begynne å distribuere i 2022.    
Smådyrgruppa har sett en økning av henvendelser i takt med gjeldende 
smitteverntiltak ifm Covid-19. I perioder med færre tiltak øker             
henvendelser fra personer som vil at DBT skal overta ansvaret for      
dyrene deres. I 2021 ble det satt fokus på å jobbe mer aktivt for å øke 
verdien og levestandarden til smågnagere. Kravene til personer som 

ønsker å adoptere smågnagere har blitt mye høyere.  

KATTEGRUPPA 

I begynnelsen av 2021 hadde DBT inne ca. 130 katter. Vi fikk enormt mange 
henvendelser fra folk som ønsker å adoptere katter i 2021, spesielt er det mange 
som ønsker å adoptere kattunger eller kosete og barnevante katter. DBT har hatt 
veldig få kattunger inne i 2021, og vi har heller ikke hatt nok tamme og sosiale 
katter som passer i familier med barn. Vi fikk inn ca. 115 katter i løpet av året, 
noen av disse var savnet av eier og ble levert tilbake. De aller fleste hjemløse og 
forvillede kattene som kommer til DBT er fanget inn andre steder enn Tromsø 
kommune. I 2021 fikk vi inn katter fra blant annet Kåfjord, Balsfjord, Senja,     
Lavangen og Sørreisa takket være våre flinke kattefangere som jobber i hele 
Troms. Vi har ikke involvert oss i noen nye store dyrevernsaker eller kolonier i 
2021. DBT har hjulpet mange privatpersoner med å omplassere katter uten at  
det har vært nødvendig å ta dem inn i fosterhjem. Vi har en jevn tilstrømming av 
fosterhjem for katter, og er svært glade for at så mange ønsker å bidra. Det er en 
utfordring at en del fosterhjem slutter etter kort tid, og vi ønsker oss alltid flere 
stabile langtids-fosterhjem for katter. Vi har hatt mange runder med digital      
fosterhjemsopplæring i 2021 da det ikke har vært mulig å arrangere fysiske    

møter på HS uten å bryte gjeldende restriksjoner pga pandemien.  

HUNDEGRUPPA 
Vi har hatt 36 hunder inne i løpet av 2021, og av disse ble fem hunder avlivet 
enten av DBT eller Mattilsynet. Hundene ble avlivet enten pga sykdom eller   
aggressivitet mot mennesker. Hundene har dessverre kommet for sent til DBT, 

eller de har ikke tålt å flytte fra hjem til hjem. 

Åtte av de hundene som kom til DBT i 2021 kom fra samme eier, og DBT har 
jobbet mye med å prøve få Mattilsynet til å avvikle dette hundeholdet. Hundene 
som DBT overtok skulle egentlig avlives, men fikk heldigvis en sjanse til å få et 
godt liv. Det var mye jobb med disse hundene ettersom de var både syke og lite 
sosialiserte da de kom til DBT, men fosterhjemmene tok heldigvis utfordringen 
og det har gått veldig bra med de fleste av hundene. Vi fikk en del                 
bekymringsmeldinger om dårlig hundehold, valpefabrikker og vanskjøtsel av 
hunder. DBT har forsøkt å samarbeide med Mattilsynet i disse sakene, noe som 

til tider har vært svært utfordrende.  
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HJELPESENTERET 
Det nye hjelpesenteret til DBT stod ferdig bygget på 
tomten i Langnesvegen 10 høsten 2018. Vi er utrolig 
stolte av hjelpesenteret vårt og det har et svært høyt 
aktivitetsnivå og mange bruksområder. Høsten 2020 ble 
det satt opp luftegård utenfor Hjelpesenteret, med stor 
suksess. Kattene som bor på senteret er tydelig glade 

for å ha muligheten til å være utendørs.  

I løpet av 2021 har vi hatt nærmere 100 frivillige som 
har tatt vakter på Hjelpesenteret i kortere eller lengre 
perioder. Det er flott at så mange ønsker å bli frivillig på 
HS, og vi er spesielt takknemlige for de stabile og     

ansvarsfulle frivillige som har vært på HS i flere år.  

Vi har hatt mange katter og noen andre dyr innom HS i 

2021, deriblant  marsvin, ørkenrotter og nymfekakaduer.     

Nathalie Theodorsen har fungert i en 50% stilling som 
daglig leder på HS hele 2021, og har derfor hatt        
permisjon fra sitt verv som styremedlem i DBT. 
 

 

KALENDER 
Vi har laget kalender for 2022 med mange flotte   
bilder av dyrene som har vært innom i våre foster-
hjem eller på hjelpesenteret. Tusen takk til MAG v/
Margrethe Gundersen for grafisk design på          

kalenderen!   

 

MEDIA 
DBT har hatt flere nyhetssaker og/eller leserinnlegg i 
Nordlys, iTromsø, Framtid i Nord og Nye Troms, og 
både hundegruppa og kattegruppa har fått        

oppmerksomhet i media.  
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DBT I MEDIA 2021  
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REGNSKAP 2021  

INNTEKTER  BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2021 

Grasrotandelen 1 100 000 1 045 421 

Medlemskontingenter 170 000 139 862 

Arv Bassa Storstads Legat / TBKS        

Stiftelsen 

300 000 100 000 

Gaver 300 000 232 981 

Adopsjonsgebyr Katt 300 000 160 100 

Adopsjonsgebyr Hund 15 000 36 000 

Adopsjonsgebyr Smådyr 5 000 11 700 

Støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge 100 000 155 802 

Kommunal støtte fra Tromsø og Senja 100 000 100 000 

Varesalg og Lotteri 200 000 145 748 

Mva-kompensasjon 130 000 162 952 

Innsamlingsbøsser og Renteinntekter 15 000 9 205 

Diverse inntekter Katt 15 000 35 127 

Diverse inntekter Hund 5 000 28 440 

Sum inntekter 2 755 000 2 363 338 
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KOSTNADER   

Lønn, pensjon og feriepenger til daglig leder på HS,     

arbeidsgiveravgift mm og minus refusjon av             

sykepenger 

450 000 224 194 

Driftskostnader   

Veterinærutgifter Katt 1 400 000 760 995 

Veterinærutgifter Hund 25 000 133 123 

Veterinærutgifter Kanin og Smågnager 50 000 25 191 

Kattefôr, kattesand og diverse utstyr til katt 250 000 260 708 

Fôr og diverse utstyr til hund 20 000 8 710 

Fôr og diverse utstyr til smådyr 30 000 28 645 

Porto, postboksleie og kontorrekvisita 20 000 12 455 

Utstyr og inventar 30 000 4 192 

Datakostnad, internett- og telefonutgifter 30 000 30 333 

Innkjøp av varer for videresalg - kalender for 2022 10 000 20 070 

Utstyr og diverse utgifter til HS 100 000 40 876 

Reparasjoner og vedlikehold på HS 0 27 288 

Eiendomsavgift, kommunale avgifter, renovasjon, 

strøm og forsikring 

60 000 66 247 

Regnskapsfører og revisor 80 000 156 003 

Diverse utgifter og gebyrer 10 000 23 543 

Avskrivninger HS og annet 100 000 136 088 

Reisekostnader og drivstoffutgifter 15 000 10 473 

Organisasjonsutvikling og kurs 30 000 9 601 

Sum driftskostnader 2 260 000 1 754 541 

   

Varekostnad - beholdningsendring -30 000 -8 278 

Sum Inntekter 2 755 000 2 363 338 

Sum Utgifter 2 710 000 1 978 735 

Årsresultat 15 000 376 325 
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BALANSEREGNSKAP FOR 

DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ PER 31.12.21 

Kontonavn  Regnskap 2021  

EIENDELER   

Bygninger - Hjelpesenteret, brakker og luftegård  4 082 719  

Inventar og kontormaskiner  113 094  

Kundefordringer  130 723  

Varelager butikk  116 122  

Bankinnskudd  2 350 382  

SUM Eiendeler  6 793 040  

EGENKAPITAL OG GJELD   

Opptjent egenkapital  5 098 859  

Udisponert resultat (ikke bokført)  374 883  

Lån Dyrebeskyttelsen Norge  1 100 000  

Leverandørgjeld  165 541  

Skyldig offentlige avgifter  10 396  

Annen kortsiktig gjeld  43 361  

SUM Egenkapital og gjeld 6 793 040  
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BUDSJETT  2022  

INNTEKTER  REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2022 

Grasrotandelen 1 045 421 1 050 000 

Medlemskontingenter 139 862 150 000 

Arv Bassa Storstads Legat / TBKS        

Stiftelsen 

100 000 300 000 

Gaver 232 981 200 000 

Adopsjonsgebyr Katt 160 100 200 000 

Adopsjonsgebyr Hund 36 000 25 000 

Adopsjonsgebyr Smådyr 11 700 10 000 

Støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge 155 802 100 000 

Støtte fra Tromsø kommune 100 000 100 000 

Varesalg og Lotteri 145 748 150 000 

Mva-kompensasjon 162 952 150 000 

Innsamlingsbøsser og Renteinntekter 9 205 10 000 

Diverse inntekter Katt 35 127 20 000 

Diverse inntekter Hund 28 440 20 000 

Sum inntekter 2 363 338 2 485 000 
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KOSTNADER   

Lønn, pensjon og feriepenger til daglig leder på HS,     

arbeidsgiveravgift mm og minus refusjon av            

sykepenger 

224 194 250 000 

Driftskostnader   

Veterinærutgifter Katt 760 995 1 000 000 

Veterinærutgifter Hund 133 123 50 000 

Veterinærutgifter Kanin og Smågnager 25 191 50 000 

Kattefôr, kattesand og diverse utstyr til katt 260 708 250 000 

Fôr og diverse utstyr til hund 8 710 10 000 

Fôr og diverse utstyr til smådyr 28 645 30 000 

Porto, postboksleie og kontorrekvisita 12 455 15 000 

Utstyr og inventar 4 192 10 000 

Datakostnad, internett- og telefonutgifter 30 333 35 000 

Innkjøp av varer for videresalg - kalender for 2022 20 070 50 000 

Utstyr og diverse utgifter til HS 40 876 50 000 

Reparasjoner og vedlikehold på HS 27 288 25 000 

Eiendomsavgift, kommunale avgifter, renovasjon, 

strøm og forsikring 

66 247 50 000 

Regnskapsfører og revisor 156 003 120 000 

Diverse utgifter og gebyrer 23 543 15 000 

Avskrivninger HS og annet 136 088 130 000 

Reisekostnader og drivstoffutgifter 10 473 20 000 

Organisasjonsutvikling og kurs 9 601 20 000 

Sum driftskostnader 1 754 541 1 930 000 

   

Varekostnad - beholdningsendring -8 278 -20 000 

Sum Inntekter 2 363 338 2 485 000 

Sum alle Kostnader 1 978 735 2 180 000 

Årsresultat 376 325 285 000 
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HANDLINGSPLAN 2022  

Administrasjon- og         

styrearbeid: 

 Styret skal ha fokus på god omgangstone og        

samarbeidsklima, og å behandle hverandre med  

gjensidig respekt. Vi skal fokusere på sak og ikke  

person. 

 Styret skal styrke sin kompetanse på styrearbeid 

gjennom kurs og work-shops 

 DBT har alltid behov for flere fosterhjem. Vi skal    

arbeide med å gi god opplæring og oppfølging for å 

sikre kontinuitet og kompetanse i            

fosterhjemsgruppene for hund, katt og smådyr. 

 Vi skal jobbe mot de offentlige etatene for å få et  

større fokus på dyrevern og dyrevelferd i Tromsø        

kommune og de øvrige områdene som DBT dekker. 

 DBT skal fortsette å være synlige på Facebook,     

Instagram og i øvrige sosiale medier. 

 Vi skal jobbe for å finne en ny leder for smådyrgruppa 

til DBT og flere engasjerte ressurspersoner slik at vi 

kan hjelpe flere smådyr. 

 Vi vil jobbe for å verve flere frivillige til å bidra med det 

administrative arbeidet i både kattegruppa,            

hundegruppa og smådyrgruppa. 

 DBT må bli mer aktive i sosiale medier og bruke våre 

offentlige grupper og sider på Facebook mye mer til å 

formidle informasjon om jobben vi gjør. 

 DBT skal gi støtte og oppfølging til søsteravdelinger i 

Nord-Norge ved behov. 

 Dersom DBT etter hvert skal ansette en ny daglig  

leder på Hjelpesenteret er det behov for at styret skal 

få mer opplæring i arbeidsgiverrollen og                 

arbeidsmiljøloven. 

Praktisk dyrevern: 

 DBT skal fortsette å fange inn hjemløse og  

forvillede katter i Tromsø og distriktet. 

 Vi skal kastrere, vaksinere og ID-merke alle 

katter som kommer til oss. Alle kaniner hos 

DBT skal kastreres og ID-merkes. Alle våre 

hunder skal bli ID-merket og vaksinert. 
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Holdningsskapende arbeid: 

 Kastrering og ID-merking: Vi skal jobbe aktivt for å spre       

kunnskap om fordelene ved kastrering og ID-merking. Målet er      

å overtale katte- og kanineiere som ikke vanligvis ville kastrert og 

ID-merket dyrene sine til å gjøre det. Alle katter og kaniner man 

adopterer fra DBT er kastrerte og ID-merket, og alle hunder er     

ID-merket. 

 Smågnagere: Vi skal bruke sosiale medier aktivt til å spre         

informasjon om hold av smågnagere, om dyrenes behov og hva 

som kreves for at de skal ha et godt liv. Vi skal distribuere DBTs 

nye brosjyrer med oppdatert og korrekt informasjon om          

smågnagere, og gjøre disse tilgjengelig både på papir og for    

digital nedlastning. 

 Ærlig talt- kampanjen: DBT skal spre informasjon om uetisk avl 

av hunder, katter og kaniner. Enkelte dyreraser har store          

helseproblemer og lider på grunn av menneskenes fokus på    

utseende. Denne praksisen er ulovlig og fører til store lidelser for 

dyrene. DN vant rettsaken mot NKK og utvalgte oppdrettere, og 

dette er en milepæl for dyrevelferden da det setter fokus på     

helseskadelig avl. 

 FIV: Vi har merket en stor økning i antall tilfeller FIV i landsdelen 

vår, viruset som fører til dødelig uhelbredelig katte-aids på sikt. Vi 

skal jobbe aktivt for å øke folks kunnskap rundt viruset, og hva 

man kan gjøre for å begrense smittespredning (må sees i       

sammenheng med tidligere punkt om kastrering og ID-merking). 

 Redusere forbruket av animalske produkter og oppfordre folk 

til å støtte produsenter som har fokus på økt dyrevelferd. For å 

øke dyrevelferden blant produksjonsdyrene er det essensielt at 

man også minsker forbruket. Det produksjonspresset bøndene 

har i dag, er ikke forenelig med den dyrevelferden vi ønsker for 

husdyrene. DBT skal sette positivt fokus på alle fordelene med å 

inkludere mer plantebasert mat i kostholdet, og de positive sidene 

ved vegetarianisme og veganisme. 

 Dyr som underholdning: DBT skal dele informasjon om          

turistnæringens utnyttelse av ville dyr i fangenskap, og gjøre    

norske turister mer bevisst på å ikke oppsøke slike attraksjoner i 

inn- og utland. 

 Dyretesting: DBT skal jobbe for å sette fokus på og bidra til å  

redusere bruken av dyretestede produkter, både kosmetikk,      

hårpleie-, hudpleie- og husholdningsprodukter. 

 Jakt på store rovdyr: DBT skal aktivt vise sin motstand til jakt på 

våre store rovdyr som ulv og gaupe. 

 Pels: DBT skal fortsette sitt arbeid mot pelsdyrnæringa, både i inn- 

og utland. Vi ønsker importforbud av pels og pelsprodukter. 

Økonomi: 

 Støttemedlemmer, Grasrotandel og 

donasjoner: DBT skal jobbe for å 

øke synligheten av måter man kan gi 

økonomisk støtte til vårt arbeid for 

dyrene. DBT skal jobbe aktivt med å 

verve Grasrotgivere og                   

støttemedlemmer hele året. Vi skal 

spesielt forsøke å verve flere       

medlemmer blant de frivillige som 

allerede er aktive i organisasjonen, 

som fosterhjem, sjåfører og vakter på 

hjelpesenteret. 

 Salg av produkter: DBT skal selge 

klær med logo til voksne og barn, 

samt andre profileringsprodukter. Vi 

håper å kunne delta på noen messer, 

markeder og arrangementer i løpet av 

året der vi kan selge våre produkter til 

inntekt for DBT. Vi skal også          

undersøke mulighetene for å etablere 

en nettbutikk for salg av egne        

produkter. 

 Fjernadopsjon: Dersom vi har      

kapasitet i 2022 skal vi sette i gang 

prosjektet med fjernadopsjon av dyr 

som påregnes å bli hos DBT en 

stund. Da kan dyrevenner gi et fast 

beløp hver måned til et dyr som de får 

tilsendt informasjon om per e-post 

eller brevpost. 
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PRESENTASJON AV STYRETS FORSLAG TIL 

NY VALGKOMITÉ 2023 

Åsa Harju 
Jeg har vært frivillig på DBTs Hjelpesenter siden april 2018 og tar en eller flere vakter 
hver uke, så jeg har blitt kjent med mange andre frivillige. Jeg har tre katter, hvorav en 
er adoptert fra DBT. Jeg jobber i strikkebutikk og er en omgjengelig person med godt 
humør. Det blir mitt andre år i valgkomitéen for DBT.  

Nina Erlandsen 
Har vært aktiv i DBT siden 2009, og kjenner derfor godt til organisasjonen. Har 
fanget inn et ukjent antall hjemløse katter i løpet av disse årene, vært sjåfør og 
fosterhjem for katt. Har også sittet i styret til DBT i flere år. Har alltid vært glad i 
dyr, spesielt katter. Det blir mitt andre år i valgkomitéen for DBT.  

Trine Bekkmo 
Jeg startet som fosterhjem for DBT i 2007 og vakt på hjelpesenteret i 
2014. Jeg har fungert som "poteten" i flere år, da å være aktiv i DBT er 
veldig allsidig. Har sittet i styret fra 2016 til 2022. Jeg brenner for dyrevern 
og bruker dermed mye tid for å jobbe med det. Jeg har gode samarbeids-
evner og flink til å få folk med på å bidra der de kan.  
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PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL 

NYTT STYRE FOR 2022 

Therese Simonsen Rye, 42 år – styreleder 

Jeg har vært frivillig i DBT siden 2003. DBT er hjertesaken min og en viktig del av livet 
mitt.  
Jeg er utdannet biolog og pedagog, og jobber som miljøterapeut innenfor rus og     
psykiatri. Jeg har to barn, to katter og to kaniner. Jeg har vært styreleder i DBT i 14 år 
og leder for kattegruppa i 10 år. Familien min har vært fosterhjem for mer enn 80 kat-
ter samt 10 kaniner og diverse andre smådyr. Jeg har hele tiden hatt hovedansvaret 
for standgruppa og telefonvaktgruppa. I løpet av årene har jeg hatt opplæring og         
oppfølging med flere hundre fosterhjem for katt og smådyr.  
Jeg har sittet i Dyrebeskyttelsen Norges (DN) sentralstyre i to perioder, til sammen 8 
år. Jeg er leder for valgkomitéen til DN på fjerde året og synes det er svært givende å 
få være med på å finne egnede kandidater til å styre landets største og eldste         
dyrevernorganisasjon.  
Jeg har over 18 års erfaring med å drive en frivillig organisasjon. Jeg har vært med på 
å bygge opp DBT til den organisasjonen vi er i dag, en stabil og veletablert             
lokalavdeling med god økonomi og flere hundre flinke og dedikerte frivillige. 
Det å få et eget Hjelpesenter (HS) har vært en av mine store hjertesaker og jeg er 
utrolig stolt over at vi har fått det til. Jeg ønsker å jobbe med å gjøre driften av HS og 
DBT generelt mer profesjonell og effektiv. Jeg har hatt mye ansvar for driften av HS, 
for oppfølging av de frivillige samt å sette opp vaktlistene hver uke. Jeg er vant til å ha 
mange prosjekter på samme tid, og til å administrere og organisere frivillige ressurser. 
Jeg har i hele min fartstid vært en pådriver for at DBT skal være en inkluderende     
organisasjon der det er rom for alle, uansett alder, bakgrunn og kompetanse. Jeg   
ønsker å bruke ressurser på å få et bedre arbeidsmiljø og samhold for alle frivillige i 
DBT. Jeg er veldig glad for at vi har så mange engasjerte frivillige spredt rundt i hele 
Troms.  
Jeg drømmer om at alle dyr skal ha det godt og leve i pakt med sine biologiske behov. 
Det er viktig for meg å jobbe for bedre dyrevelferd på alle områder, både familiedyr, 
produksjonsdyr og ville dyr. Rovdyrene har en spesiell plass i mitt hjerte og jeg ønsker 
at vi skal ha levedyktige bestander av disse fantastiske dyrene i Norge. Bedre        
leveforhold for produksjonsdyr som gris, ku og kyllinger er et viktig satsningsområde. 
Jeg har et sterkt ønske om at vi skal få lovpålagt kastrering og ID-merking av alle   
utekatter i Norge, ettersom dette er et av de viktigste verktøy for å forebygge lidelser 
hos hjemløse katter.  

Nathalie Theodorsen, 33 år – styremedlem (ikke på valg) 

Jeg har alltid hatt en brennende lidenskap for dyr og dyrs velferd. Jeg startet som 
aktiv i Dyrebeskyttelsen Sør Trøndelag i 2006, og har vært fosterhjem for blant 
annet Charlottes omplassering i Trondheim. Flyttet opp til Tromsø i 2018. Startet 
som vakt på hjelpesenteret i 2019 og ble engasjert i DBTs hundegruppe. Det har 
utviklet seg til at jeg bidrar innen det meste som DBT jobber med. Har hele 2021 
vært ansatt som vikar for daglig leder ved Hjelpesenteret. Jeg er en aktiv,        
omgjengelig og positiv person som ønsker å bidra til bedre dyrevelferd. Jeg føler 
at jeg kjenner organisasjonen meget godt og at jeg har konstruktive ting å bidra 
med i styret.  
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Nora Djupnes Jørgensen, 20 år - styremedlem (ikke på 
valg) 
Jeg går 1.året på sykepleierutdanningen samtidig som jeg jobber i bokhandelen ARK. 
Jeg har alltid hatt en stor interesse for dyr, og har vært oppvokst med hund, kanin og litt 
katt. 
I 2019 bestemte jeg meg for å bli frivillig i DBT ved å ta vakter på hjelpesenteret, og ble 
engasjert i jobben dyrebeskyttelsen gjør. Jeg endte også opp med å adoptere en av 
kattene som jeg møtte på der. 
I 2020 begynte jeg å hjelpe med nettsiden, og jeg ble valgt som styremedlem under det 
forrige årsmøte. De siste året har jeg i tillegg til nettsiden, svart på adopsjonsmailer, 
holdt litt på med DyreID samt jobbet med Shelter Manager.  

Renathe Bergli, 39 år – styremedlem 

Utdannet barnehagelærer og har vært avdelingsleder i flere år. Gift og har en sønn 
på 9 år. Vi har seks katter. Vi adopterte en katt i 2010, så ble vi fosterhjem i 2011. 
Jeg har sittet i styret siden 2013. Opp gjennom har jeg bidratt med mye forskjellig 
som frivillig. De siste årene har jeg jobbet mest med å gi fosterhjemsopplæring, 
svare på e-post og annet administrativt arbeid, ta regelmessige vakter på          
Hjelpesenteret og hatt ansvaret for helsen til dyrene som bor der. DBT betyr mye 
for meg fordi det har gitt så mye tilbake å være frivillig. Jeg lærer masse og blir 
kjent med mange flotte mennesker og dyr. Jeg brenner for å videreformidle       
kunnskap om  dyrehold og dyrenes behov, slik at færre dyr ender opp som      
hjemløse. Jeg er også veldig engasjert i å bedre livssituasjonen til produksjonsdyr 
og dyr som brukes i underholdning. 

Ida Karoline Rotnes, 35 år – styremedlem 

Jeg og har to barn, en hund og en katt. Har vært frivillig i DBT i 14 år, blant annet 
som fosterhjem og i telefonvaktgruppa. Jeg har vært med i styret tidligere som 
både styremedlem og vara, jeg har vakttelefon jevnlig, har vært med på        
kattefanging (kolonier), fosterhjem og står på stand. Som de fleste medlemmer i 
DBT så ligger dyrevern mitt hjerte nært og det har det alltid gjort. Ellers en veldig 
rolig, løsningsorientert og diplomatisk person med gode samarbeidsevner som 
tar i et tak når det trengs.  

Nora Rebecca Arwen Lyngstad, 22 år – styre-
medlem 
Har vært frivillig siden august 2020. Hatt 1-3 vakter ukentlig på HS siden 
da, og fikk ansvaret for å svare på e-post for smådyrgruppa i juni 2021. 
Har en seniorkatt på 11 år, og har tidligere hatt mange ulike dyr, deriblant 
marsvin, hamster, ørkenrotter og kanin. Studerer Ergoterapi ved         
universitetet i Tromsø, er planlagt ferdig sommeren 2022. Har sittet i    
styret for Ergoterapistudentene Tromsø i ett år og innehatt vervene     
sekretær, nestleder og arrangementansvarlig. Ergostyret er studentenes 
interesseorganisasjon, underlagt fagforbundet Ergoterapeutene.  
Har selv lang erfaring med smådyr, alt fra utregning av innhold i          
forblandinger til sosialisering av aggressive småtasser. Kan bidra med 
viderekommen og oppdatert kunnskap om de minste dyrene, et tema 
som dessverre ikke har fått så mye fokus i DBT tidligere. 
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Werner Myrslett, 47 år – styremedlem 

Jeg har sammen med min samboer Jorid vært frivillig i DBT i snart fem år og 
vi har hatt mer enn 30 katter innom i krisehjem/fosterhjem i løpet av denne 
tiden. Vi bor på Sagelvvatn i Balsfjord og har adoptert fire katter gjennom DBT 
og vært fosterhjem for veldig mange andre. Vi driver med kattefangst i     
Balsfjord og omegn.  
Jeg jobber som driftsoperatør på Polarbadet og har mange års erfaring som 
lagfører og nestlagfører i Heimevernet. Jeg har 12 års fartstid fra Storsteinnes 
skytterlag, der jeg også har vært styreleder og nestleder.  

Veronica Soleng, 49 år – varamedlem 

Jeg er blid og utadvendt dame som er oppvokst på en gård i Malangen.     
Interessen for dyr har alltid vært der. Har hatt hunder, rotter, undulater,     
nymfer, fisker, marsvin og hamster, flere katter, en gris, en hest, kaniner og 
akvarium. Dyrevelferd har alltid stått mitt hjerte nært, så for å kunne bidra til 
dette, ble jeg frivillig ved hjelpesenteret april 2018. Her hadde jeg, i tillegg til 
vakter på HS, blant annet oppgaver med å ha introduksjonsmøter og          
opplæring av nye frivillige. jeg skrev også noen av presentasjonene av       
kattene på senteret. På grunn av flytting sørover hadde jeg pause fra dette 
virket fram til november 2021. I det daglige jobber jeg som fagarbeider og 
baseleder ved Borgtun skole og SFO. Her jobber jeg både i klasser, på      
avdelingene på SFO, med planlegging, og som en koordinator mellom       
ansatte på SFO og ledelsen. Jeg har lang erfaring i å danne et godt          
samarbeid med andre. Å kunne kommunisere på en konstruktiv, tydelig og 
hyggelig måte, ser jeg på som en selvfølge for å få til et godt samarbeid. Jeg 
er strukturert, så administrativt arbeid passer meg godt. Jeg er en man kan 
stole på, og er mitt ansvar bevisst. Jeg har også god evne til å tilegne meg ny 
kunnskap, og vilje til å lære alt jeg trenger for å utføre en god jobb med for 
eksempel å sette meg inn i nye oppgaver dere trenger meg til i DBT. - Som 
person vil jeg nok beskrives som både fleksibel, aktiv og løsningsorientert. I 
styret i DBT ønsker jeg å bidra med administrativt virke som for eksempel 
svare på mail, delta i forberedelser til f.eks. Åpen Dag på Hjelpesenteret etc. 
Jeg mener jeg er godt egnet til å delta i et styre på grunn av mine egenskaper 
som er nevnt.  

Valborg Borgan Hanssen, 39 år – varamedlem 

Jeg har vært frivillig på Hjelpesenteret til DBT siden juni 2021 og vi har 
tidligere adoptert katten River fra DBT. 
Jobber til vanlig i avsnitt for utlending og grensekontroll, jeg jobbet        
tidligere i Flyktningetjenesten i Tromsø kommune.  
Jeg har tidligere vært frivillig i Røde Kors hvor jeg både har sittet i        
ressursgrupper, vært med og startet nye aktiviteter. Har også hatt verv i 
Lokalrådet som sitter under styret til Røde Kors. 
Det jeg mener jeg kan bidra med i styret er å avhjelpe administrativt osv. 
Jeg mener også at min tidligere erfaring med frivilligheten er en viktig  
erfaring og ha med siden jeg er vant med og ha et overordnet ansvar for 
frivillige aktiviteter. 


