
Verksamhetsberättelse för 2019 

Styrelsens har under årets sista möte utökats med följande personer (från 2019-12-14): 
Ordförande: Cecilia To 
Sekreterare: Birgitta Glans 
Kassör: Reiulf Larsen 
Ledamöter: Jocke Nyberg, Dennis Glans, Eva-Lena Wisberg Gustafsson 
Suppleant: Lena Niklasson 
 
Övergripande mål: 
Swedish Animal Aid har kvar sitt övergripande mål att hjälpa till med kastreringskampanjer 
och att samla in matdonationer/annat som behövs i arbetet med hundar/katter i Rumänien. 
Kastreringar är det som är allra viktigast i kampen att förebygga gatuhundar/katter! 
Vi hjälper också till med punktinsatser med akuta insamlingar när något inträffat och snabb 
hjälp behövs.  
På lång sikt arbetar vi mot att kunna ansöka om EU-pengar för att driva utbildningsprojekt 
för barn/ungdomar i djurskyddsfrågor. Vi ansöker om att bli godkända gåvomottagare och 
har skaffat en revisor. Detta för att säkerställa att ekonomin och alla dess regler efterföljs. Vi 
har också påbörjat arbetet med att bygga ett större nätverk i Rumänien. Detta för att vi ska ha 
en bra grund att vila på. Rumänerna är de personer som känner sitt land bäst.  Ny 
upphandling med Länsstyrelsen gällande djurtransporter i djurskyddsärende kommer att 
göras. Att arbeta långsiktigt är viktigt för oss. 
 
Vi har fortfarande två sidor på Facebook, den öppna, Swedish Animal Aid med i dagsläget 
1810 följare. En ökning med 1228 följare under 2019!  Vi har också den slutna gruppen, 
“Swedish Animal Aid grupp” där man ansöker om medlemskap. Den har idag 1407 
medlemmar, en ökning med 716 personer under 2019!  Vi tycker att detta är fantastiskt! Det 
innebär för oss att ju fler vi är som förstår vikten av kastreringar, desto starkare blir vi 
tillsammans och vi kan göra en skillnad för djuren! 
 
Händelser under 2019 
År 2019 har också varit mycket händelserikt. Under 2019 har vi gjort 4 resor ner till 
Rumänien, tre resor med flyg och en resa med bil och släp. Alla resor betalas alltid med 
privata pengar och belastar inte föreningens budget. 
 
I februari reste jag och en medlem ner med flyg för att träffa rescues, vår veterinär Andrei 
Tudor och planerade kommande kastreringskampanjer. I maj gjorde vi en resa med, numera 
styrelsemedlemmen, Birgitta Glans. Vi träffade då Adriana Hirtan, Oana Popa, Monika 
Bohoni, Corina, Ms. Medan samt Ioana Bedeoan.  



 
I månadsskiftet augusti/september var det dags för nästa resa. Bil och hästsläp, lastat med ca 
1,2 ton mat/förnödenheter. Vi träffade då en ny rescue för första gången, Mirela Mia som hon 
heter på FB.  
 
I november gjorde jag (Cecilia To) samt Jocke Nyberg och Lena Niklasson, båda numera 
styrelsemedlemmar, en resa. Vi träffade människorna på plats och följde deras arbete. Efter 
denna resa har vi påbörjat process med att sätta upp ett styrdokument gällande vårt framtida 
arbete med olika rescues och deras shelter. Allt för att tillvarata djurens självklara rättigheter 
och höja livskvaliteten för dem. 
 
Totalt under året har vi samlat in 13 349,7 kilo hund/kattmat. Vi har transporterat ner 29 
pallar med totalt 12 565,5 kilo mat!  Därtill kommer de ca 1200 kilo vi kört ner med egen bil 
samt andra förnödenheter. Vi fick motta en donation från svenska djurskyddsföreningen om 
10 000 kr som har använts till transporter av maten ner till Rumänien.   
 
Vi har under året haft som mål 1000 kastreringar, vi gjorde totalt 909 styck. Hel eller 
delfinansierat av vår förening genom engagerade människor som donerat pengar!  Vi har haft 
kontinuerligt rullande kampanjer där vi varje månad sponsrar minst 10 kastreringar. 
Föreningen har utöver detta även stöttat andra rescues med kastreringar. Totalt har vi sedan 
starten av föreningen varit med och finansierat 1582 kastrationer för hund/katt.   
 
Vi vill tacka våra medlemmar och sponsorer samt alla andra som gör detta möjligt. 
 
För styrelsen: 
Cecilia To, Reiulf Larsen, Dennis Glans, Jocke Nyberg, Birgitta Glans, Eva-Lena Wisberg 
Gustafsson, Lena Niklasson 
 
  


