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ÅRSBERETNING 2012
2012 er forbi, og vi gjør oss opp status for året som er gått. Det første, og kanskje viktigste,
er å rette en stor takk til medlemmene våre. Ditt medlemskap gir sårt trengt hjelp til de
hjemløse dyrene i nød i Aust-Agder. Vi håper at du ønsker å fortsette å støtte det viktige
arbeidet for dyrene også i 2013. Skulle du ønske å bidra med hjelp som frivillig i
organisasjonen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.
Dyrenes Beskytter Aust-Agder (DBAA) er en selvstendig organisasjon. Ifølge vedtektene §
3 er formålet vårt: Formålet for Dyrenes Beskytter Aust-Agder er å drive forebyggende
arbeid og bekjemping av mishandling av dyr, samt uforsvarlig dyrehold. Dyrenes
Beskytter Aust-Agder skal utøve praktisk hjelp til dyr i nød så langt det er forsvarlig, i
hovedsak rettet hjemløse dyr. Videre kan arbeidet være rettet mot det offentlige, samt
drive opplysningsarbeid offentlig som i aviser, media o.l.
Styret 2012/2013 har bestått av:
Marion H. Ramstad, leder
Åse Linn Berntsen, nestleder
Heidi Sørland, styremedlem
Thorild Neverdal, styremedlem
Marianne Karlson, kasserer

Susanne Danielsen, styremedlem
Øyvind Johansen, styremedlem
Maylin Gabrielsen, varamedlem
Beate Ramstad, varamedlem
Terje E. Thorsdalen, varamedlem

Det er i løpet av året avholdt 3 styremøter. Det er protokollført totalt 21 saker. Det ble i
tillegg mottatt utallige saker på e-post, samt henvendelser direkte til styremedlemmer.
Samarbeidet i styret har vært godt og alle styremedlemmene har bidratt med smått og stort
til beste for dyrene.
I 2012 omplasserte vi 76 katter og 12 kaniner, mot 82 katter året før.
Økonomi:
Organisasjonens økonomi er sakte, men sikkert, på vei oppover. Medlemskontingentene er
et kjærkomment tilskudd, men også andre gaver setter vi veldig stor pris på. Det har vært
avholdt flere loppemarked til inntekt for DBAA - et utrolig bra tiltak som gir god støtte til
dyrene.
På slutten av året hadde vi også et julelotteri, det ser ut til å ha vært populært, og ga oss
hele
23 000,-! Vi er også veldig glade for alle donasjoner av fôr, leker og utstyr til kattene som vi
har fått i løpet av året.
En annen inntektskilde er Grasrotandelen, vi får en del støtte via den. I 2012 utgjorde den
over 70 000,-. Hvis du som spiller via Norsk Tipping ikke har valgt hvem du vil gi din
grasrotandel til, håper vi at du vil velge oss. Bare søk oss opp med organisasjonsnummer
993890553 på Norsk Tipping sine hjemmesider om Grasrotandelen.
I årsskiftet 2011/2012 begynte vi et samarbeid med Agder Dyreklinikk på Myrene, noe som
har gitt oss en god avtale med egne priser, noe som gjør at vi har mulighet til å gjøre enda
mer for hver enkelt katt. Vi setter veldig pris på dyrevennlige veterinærer!
Kattehjemmet/Pusebo:
2012 var året vi pakket ned tingene i Pusebo og også flyttet ut fra Kverve der tidligere leder

Marianne hadde vært så snill å låne oss plass til kattene. På grunn av sykdom i familien
ville vi ikke at vaktene og personer som ville adoptere katt fra oss skulle komme i tide og
utide til gården. Vi har fosterhjem som passer katter for oss, noe som fungerer greit per
dags dato. Vi er imidlertid alltid på utkikk etter en fin og praktisk plass der vi igjen kan
starte opp et “dyrehjem”.
Utmelding fra Dyrebeskyttelsen Norge (DN):
Driften av DN ble endret de siste årene slik at alle penger/gaver, eiendom og medlemmer
eies av dem. Den sentraliseringen gjorde at vårt frivillighetsarbeid lokalt i Aust-Agder ville
blitt kneblet og styrt i stor grad fra styret i Oslo. Vi så oss derfor nødt til å kalle inn til
ekstraordinært årsmøte i 2011, og på møtet ble det vedtatt at vi ikke ønsket å være en del av
DN lenger.
Prosessen med å forbli selvstendige ble vanskeliggjort av DN, men som vi visste hadde vi
en god sak og 21.3.12 ble forliksavtalen signert av DN. Avtalen gjorde at vi beholdt alle
medlemmene våre, alle aktiva og at vi formelt meldte oss ut av DN. Det var en god dag for
organisasjonen.
Bekymringsmeldinger og anmeldelse:
Vi fikk som vanlig mange bekymringsmeldinger i løpet av året, både på katter, hunder,
svaner, kaniner og et og annet vilt.
Logo og hjemmeside:
Vi har fått ny logo og er veldig fornøyd med den. Web-designer laget den til oss, og vi
betalte kun en brøkdel av hva den hadde kostet fra et firma - vi er veldig fornøyde med det.
QT-systems valgte også å lage en ny hjemmeside til oss - helt gratis. Den fikk vi opp å gå på
nyåret og den er et kjærkomment bidrag til profileringen vår utad. Den er lett å
administrere og endre på dersom vi ønsker det.
Følg oss
Hjemmesiden: dbaa.no, facebook: facebook.com\DBAustAgder og blogg: dbaa.blogg.no.
Av hele våre hjerter, takk for all støtte til dyrene lokalt! Vi hadde ikke klart oss uten!
For styret, mars 2013, Marion.

