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SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark (DNH) er en lokalforening som er tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge
(DN), DN er en landsdekkende organisasjon med individuelle medlemmer som blir organisert

i

lokalavdelinger, Vi i DNH arbeider etter DN sine formå|, vedtekter og plattform. DNH arbeider ut fra
ideen om at alle dyr skal anerkjennes som likeverdige enkeltindivider, på samme linje som mennesker,

og at det skal vises respekt, medfølelse og toleranse ovenfor alle dyr, DNH er en frivillig organisasjon
og har ingen ansatte, alt arbeidet utføres på frivillig basis av de aktive medlemmene. lngen av de
frivillige fàr lønn eller andre ytelser for sitt arbeid. Vi er avhengig av donasjoner fra frivillige for å kunne
drifte organisasjonen.

Vårt dyrevernarbeid innebærer å yte praktisk hjelp til dyr i nød, vi tar hånd om forlatte og uønskede dyr
og gir de muligheten til et nytt godt liv hos en ny familie. Vi sprer informasjon og kunnskap for å øke
folks forståelse av dyrs velferd og deres naturlige behov, Vi arbeider aktivt for å få folk til å forstå
viktigheten av kastrering og id-merking av dyrene sine.

I 2018 hjalp DNH 434 hjemløse og trengende dyr i Hedmark, i all hovedsak katter, men også andre

smådyr. dyrene ble tatt inn i avdelingen i ulike fosterhjem, det vil si i hus hvor frivillige åpner hjemmene
sine for dyrene i nød. Vår hjelp er dessverre begrenset til hvor mange frivillige vi har, og hvor mye
midler vi har å bruke.

Hjemløse dyr er kommunehelse$enestens ansvar dersom kattene forårsaker et helse- og miljøproblem,
Helse

-og miljøproblemene kan blant annet omfatte: markering og vond lukt, søppel som er dratt

utover, avføring i sandkasser, blomsterbed og lignende, og uro/ forstyrrelser som for eksempel kan
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ødelegge nattesøvnen for folk, Vi retter her absolutt ingen kritikk mot kommunen, og har full forståelse

for at kommunens ressurser begrenser seg for å takle dette problemet som kan oppstå. Allikevel ønsker
vi å gi uttrykk for den enorme frivillige innsatsen som gjøres for å hjelpe hjemløse dyr i kommunen. Om
ikke vi hadde gjort den jobben vi gjør, ville nok antall hjemløse dyr og problemene dette kan medføre

vært mye større og tydeligere for kommunen.

Katten har en enorm formeringsevne. En ukastrert hunnkatt kan føde to-tre kull i året, og en ukastrert
hannkatt går gjerne over store områder for å formere seg med flest mulig hunnkatter. Dette kan
resultere i veldig mange katter på relativt kofi tid. 12016 startet DN, Mattilsynet, Smådyrpraktiserende
veterinærers forening og Norsk Huskattforening en kampanje for å redusere antall hjemløse katter

i

Norge, id-merk og kastreringskampanje. De hadde da en plakat som viste kattens formeringsevne, og
etter tre år er det mulighet for 20 000 kattunger etter at en ukastrert hunn og hann har formert seg.
Ukontrollert formering skaper hjemløshet og stor lidelse,

Vår første prioritering er hjemløse og forvillede katter. Dette er ofte katter som har gått ute i lengre tid,

og som bærer preg av dette, både i form av å være ustelte, mange har også helse - og tannproblemer
som de trenger hjelp med å ordne for å få et verdig og godt liv, Dette er problemer som vi ofte må til
veterinær for å få hjelp til, og ofte trenger disse kattene mer enn èn behandlingstime for å bli friske og
sunne igjen, Når vi tar inn en katt i avdelingen, er katten vårt ansvar, og vi sørger alltid for at katten får
det den trenger av veterinærbehandlinger for å blí frisk. For oss er det aldri et alternativ å overse
helseproblemer hos dyrene våre. Dessverre kan våre begrensninger i økonomi føre til at vi ikke har
økonomisk kapasitet til å hjelpe flere dyr, og derav er nødt for å sette inntaksstopp i en periode, for å
komme oss tilbake økonomisk,

I tillegg til uforutsette veterinærutgifter med ulike helseplager hos kattene, har vi også våre

faste utgifter

på kastrering, vaksinering, id-merking, og ormekur av alle kattene vi har inne. Vi betaler også for mat og
kattesand tíl alle våre katter, både de som er i fosterhjem, og til de som bor i kolonier vi ivaretar, Fra
2017 innførhe vi en ny rutine, med at vi står for kastrering av alle kattungene vi adopterer ut. Dette for å
øke sannsynligheten for at katten blir kastrert, En slik ny praksis øker våre veterinærutgifter betraktelig,
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Vi har også innfør1 en ny rutine ved å sykdomsteste de hjemløse kattene vi får inn som regnes som å

være i risikogruppen (ukastrerte hannkatter og katter med store sår), Dette øker våre veterinærutgifter,
men vi anser det som nØdvendig å haa denne praksisen for å redusere risikoen for spredning av
smittsomme og dødelige sykdommer. Bakgrunnen for at vi nå prioriterer å utføre sykdomstester er at vi

på kort tid har fått inn flere katter som lider av kattesykdommen Felint immunsviktvirus (FlV). Denne
sykdommen er svært smittsom og ødelegger kattens immunforsvar.

Med denne søknaden ønsker vi å be kommunen om økonomisk støtte til drift av organisasjonen,
Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark, Herunder støtte til å dekke deler av de utgiftene vi har til
veterinærljenester, fôr til dyrene og kattesand. Vedlegger regnskap for 2017 og budsjett for 2018, da vi
ikke har klart regnskap for 2018 og budsjett for 2019 enda. Våre utgifter og inntekter pleier å være

ganske like uten store avvik, Om ønskelig kan regnskap for 2018 og budsjett for 2019 ettersendes når vi
har dette klart,

Med vennlig hilsen
Anette Amundsen, på vegne av styret i Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark
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Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark
Regnskap 2017
INNTEKTER
Salqsinntekt
Sponsorinntekter
Gaveinntekter
Gavein ntekter Nord-Østerdal

Gaveinntekter SMS / Vipos
lnnsamlingsbøsse / loppis
lnntekter fiernadoosion
lnntaksqebyr
Adopsionsqebvr hund
Adopsionsgebyr katt
Adopsionsqebvr smådvr oq fuol
Adopsionsqebyr katt - Nord-Østerdal
Adopsjonsgebyr smådyr oq fuql - NØ
Offentliq tilskudd - Grasrotandelen
Tilskudd øremerkede
MVA-kompensasion
Medlemskontingent
SUM INNTEKTER
VAREKOSTNAD
Dyrefôr
Dyrefôr Nord-Østerdal
Kattesand

Kattesand Nord-Østerdal
Varer videresalo
SUM VAREKOSTNAD:

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
Leie datasystemer
Driftskostnad
Utstyr til dyrene

Medisin, markkur
Medisin, markkur Nord-Østerdal
lD-chip
Veterinær hund
Veterinær katt
Veterinær smådyr
Veterinær Nord-Østerdal
Kontorrekvisita
Trykksak
Møte, kurs o.l
Telefon
Porto

Reklamekostnad
Fakturagebyr
Bank- oq kortqebvr
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD:

79.00
10.000.00
77 .611.00
31 .1

22.200.00
58.396.00
50.043.00
21.270.00
13.300.00
7.500.00
204.960,00
3.200.00
18.250.00
0.00
324.258.41

0.00
44.660.00
121 .980.00
1.008.807.4r

98.953.00
20.1 88.00

66.055.00
16.240.00
3.684.00
205.120.00

3.191.50
2.610.00
27.476.50
45.278.80
6.594.50
20.820.00
4.305.00
623.251.76
7.338.00
70.132.00
0.00
26.237.50
500.00
10.449.30
6.622.90
0.00
1.806.48
4.260.31

860.874.55
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SUM KOSTNADER:

FINANSIELLE POSTER:
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
SUM FINANSIELLE POSTER:

RESULTAT (underskudd)

1.065.994.55

2.845.45
0.00
2.845.45
54.341.70
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Budsjett 2018
INNTEKTER
Salgsinntekt
Sponsorinntekter

20.000.00
39.000.00
90.000.00

Gaveinntekter
Gaveinntekter SMS / Vipos
lnnsamlinqsbøsse / loppis
ln ntekter fiernadopsion

80.000.00
50.000.00
25.000.00
10.000.00

lnntaksqebvr
Adoosionsoebvr hund
Adopsionsqebyr katt
Adopsionsqebyr smådyr oq fuql
Offentliq tilskudd - Grasrotandelen
Tilskudd øremerkede
MVA-kompensasion
Medlemskontinqent
SUM INNTEKTER

3.000.00
220.000.00
4,700.00
330.000.00
75.000.00
48.000.00
125.000.00
1 .1 19.700.00

VAREKOSTNAD
Dyrefôr

120.000.00
75.000.00
2.000.00
197.000.00

Kattesand
Varer videresalq
SUM VAREKOSTNAD
ANNEN DRIFTSKOSTNAD
Leie datasystemer
Driftskostnad
Utstyr til dyrene
Medisin, markkur o.l

2.800.00
1.400.00

20.000.00
55.000.00
23.000.00

lD-chip
Veterinær hund
Veterinær katt
Veterinær smådyr oq fuql

1.300.00

720.000.00
8.500.00
7.000.00

Kontorrekvisita
Trykksak
Møte, kurs o.l

26.000.00
1.000.00

Telefon

6.000.00

Porto

7.000.00
25.000

Reqnskaos- oq revisionshonorar
Fakturaqebyr
Bank- oq kortqebvr
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD
SUM KOSTNADER

500.00
5.000.00
909.500.00
1

.106.500.00

FINANSIELLE POSTER
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad

3.000.00

SUM FINANSIELLE POSTER

3.000.00

RESULTAT (overskudd)

0.00

10.200.00

