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Årsberetning for 2014
Kjære medlemmer,
tusen takk for støtten dere har gitt i året som har gått!
Dette året har vært et år hvor vi i tillegg til å yte praktisk hjelp til dyr i nød også har
fokusert på å få “kattehjemmet” i Barbu til å fungere best mulig. Det vil naturligvis være et
kontinuerlig arbeid for dette, men slik det er nå så ser vi lyst på det.
Arbeidet vårt
Vedtektene § 3 sier at formålet vårt er å drive forebyggende arbeid og bekjemping av
mishandling av dyr og uforsvarlig dyrehold, og at vi skal utøve praktisk hjelp til dyr i nød.
Vi kan også arbeide mot det offentlige osv. Det aller meste av arbeidet vårt dreier seg om å
redde og hjelpe hjemløse katter fordi majoriteten av hjemløse dyr; er katter. Vi har også et
større fokus på riktig hold av kanin og redder så mange vi har kapasitet til.
Hvert år mottar vi flere hundre henvendelser, og i fjor var ikke noe
unntak. 450 førstegangshenvendelser på e-post og sosiale medier, en
økning fra i fjor, samt mange henvendelser direkte til
styremedlemmer og frivillige. På “kattehjemmet” har vi kun katter.
De fleste voksne katter og andre dyr som kaniner, fugler og gnagere
er i fosterhjem mens de venter på å få et nytt hjem. En stor takk til
fosterhjemmene som er snille og har åpnet hjemmene sine for et
hjemløst dyr eller to!

Reveunge noen trodde var
forlatt, til vi fikk gitt dem råd.

Vi tar inn hjemløse dyr fra hele Aust-Agder, hovedsakelig kommer de fleste fra Arendal,
Grimstad og omegn. Det hender også at vi har tatt i mot dyr som må omplasseres pga.
vanskelige private omstendigheter. Vi hjelper så langt vi kan, alt etter kapasitet og
omstendigheter.
DBAA har et veldig godt samarbeid med Dyreklinikken Sør, som er vår faste dyreklinikk.
De stiller opp for oss i veldig stor grad, er fleksible og en dyreklinikk vi stoler på. Vi streber
etter at alle dyrene vi får inn skal innom dyreklinikken for helsesjekk osv. før/samtidig
med at de blir tatt inn. Det er ikke alle dyrene vi får inn som er i like god form og da får vi
god hjelp i å avgjøre hva som bør skje videre med disse. Ikke alle er det forsvarlig å
omplassere dessverre, og noen er for syke til at de kan reddes.
VIP Zoo selger den veldig populære katte”sanden” som vi bruker på kattehjemmet, og gir
oss veldig god service. Vi sier takk til dem også!
Vi har en god dialog med Mattilsynet og har både kontaktet og blitt kontaktet om saker i
2014. Årlig får vi flere henvendelser fra kommunale tjenester og bistår dem så langt vi har
mulighet.
Antall dyr som har mottatt vår hjelp i 2014, er: 70 katter, 2 kaniner, 1 marsvin og 1 rotte. 4
katter ble avlivet/døde. Det har vært en høyere andel syke katter som har kommet inn enn
tidligere år.
Facebook
Vi har, som så mange andre, en side på Facebook og denne blir stadig mer populær. Alle
som ønsker å følge oss regelmessig oppfordres til å like siden, det er der man får et

innblikk i hva vi styrer med. Vi vil videre i 2015 jobbe mer med å oppdatere denne med
forskjellige nyheter, både store og små. Siden finner dere her:
www.facebook.com/DBAustAgder
DBAA har vært så heldige at en tidligere arendalitt sponser oss med annonser på Facebook.
Vi har tidligere vært klare over at funksjonen eksisterte, men har ikke følt at det har vært
riktig å bruke penger på dette. Derfor er vi veldig glade for at vi har denne muligheten, og
vi har hatt merkbar effekt av denne gode hjelpen!
Penger og sånt
Organisasjonen har etter hvert fått opparbeidet seg en grei økonomi, noe som gir oss mer
stabilitet og forutsigbarhet enn tidligere. Dette gjør bl.a. at vi kan gjøre mer for dyrene vi
tar inn. Vi gjør alt en seriøs dyrevernorganisasjon bør gjøre: Alle katter får helsesjekk av
veterinær, blir kastrert, id-merket, vaksinert og ormebehandlet. Har de andre ting; som
f.eks. øremidd eller knekte tenner/tannstein så blir dette også ordnet. Vi har, som nevnt,
blitt mer opptatte av at også kaniner skal ha det så bra som de bør ha det, og derfor blir alle
kaniner vi tar inn kastrert og id-merket, i tillegg til at de bor og omplasseres som
innekaniner. Vi gjør så klart alt vi kan for å få mest mulig for pengene og setter derfor
meget stor pris på alle som gjør dette mulig!
Medlemskontingentene er et kjærkomment tilskudd til vår økonomi, og sammen med
Grasrotandelen fra Norsk Tipping utgjør det hovedinntektskilden vår. I 2014 fikk vi over
83 000,- fra Grasrotandelen. Det er viktig å vise at det er mange der ute som bryr seg om
dyr, så jo flere medlemmer vi kan få, jo sterkere blir stemmen for dyrene. Vi håper på enda
flere medlemmer i 2015.
Vi er veldig glade for alle donasjoner av fôr, leker og utstyr til kattene som vi har fått i løpet
av året.
Styret
Styret har samarbeidet godt og det har ikke vært behov for så mange styremøter da vi har
jevnlig kommunikasjon på styregruppa på Facebook, telefon og e-post.
Styret for 2014 har bestått av:
•
•
•
•

Leder: Marion H. Ramstad
Nestleder: Beate Ramstad
Styremedlemmer: Åse Linn Berntsen, Heidi Sørland, Marianne Karlson
Varamedlemmer: Maria Uldahl, Michelle L. Almgren, Åse L. Martinsen (til des.)

Vi ville gjerne hatt flere menn med i organisasjonen.
Utvalgte historier fra 2014
Familien fra Neset
I mai ble denne kattefamilien fanget inn. Mor og barn ble
oppdaget inni veggen i kjellernedgangen til et fraflyttet hus.
Mor hadde født kattungene ute, men heldigvis var
kattungene såpass små at de ikke var vanskelige å få tak i de trodde fremdeles at det gikk an å gjemme seg i gresset.

Mor hadde nok vært gjennom noe traumatisk, eller gått ute
veldig lenge, uansett så var hun ikke helt fornøyd med
mennesker.
Hun kom inn med et eller annet som satt fast rundt magen
hennes. Vi aner ikke hva det var for noe, men behagelig var det
så klart ikke. Det var nok godt å få klippet det av.

Doffen
Doffens tragiske historie rørte oss alle i desember, og er vel verdt
å lese. Den er for lang til å ta med her og jeg ønsker ikke å forkorte
den, så vil anbefale de som er interesserte å finne den på vår
Facebook-side, i albumet "Katter klarer seg selv...".
Rorri
Denne radmagre kattungen ble funnet på Bjorbekk. Han hadde sår på kroppen som ligner
på slike vi har sett før når fugler hakker på forsvarsløse kattunger… Det er godt å vite at
noen brydde seg om ham og sørget for at han fikk hjelp da de oppdaget ham. Det er trist å
tenke på at andre mest sannsynlig har sett ham og ikke gjort noe. Rorri ble til slutt boende
hos fosterhjemmet og lever nå livets glade dager.

Til slutt
Vi ønsker å takke alle som følger oss - på vegne av dyrene, vi hadde ikke klart oss uten!
Tusen takk for året som gikk! Med ønske om et godt og dyrevennlig 2015!
Med vennlig hilsen,
Marion H. Ramstad
for styret, mars 2015

