Verksamhetsberättelse för 2021
Styrelsen består av:
Ordförande Cecilia To
Vice ordf Reiulf Larsen
Sekreterare Lilian Andersson
Kassör Reiulf Larsen
Övriga ledamöter Fia Syrén, Gerd Karlsson, Ingela Pettersson (avgått i oktober 2021)
Suppleanter Birgitta Glans
Revisor Gerd Karlsson
Antal protokollförda styrelsesammanträden under 2021 var tre stycken samt ett årsmöte.
Vår vision:
Tillsammans kan vi ge djuren i Rumänien ett värdigt liv utifrån deras unika och individuella
förutsättningar
Övergripande mål:
Swedish Animal Aid har haft kvar sitt övergripande mål att hjälpa till med
kastreringskampanjer och samla matdonationer/annat som behövs i arbetet med djuren.
Kastreringar är det som är allra viktigast i kampen att förebygga gatuhundar/katter! Under år
2021 gjorde vi totalt 1229 kastreringar med hjälp och stöd från er som donerar.
Vi har fortfarande två sidor på Facebook, den öppna, Swedish Animal Aid med i dagsläget
2927 följare. En ökning med 655 följare under 2021. Vi har också den slutna gruppen,
“Swedish Animal Aid grupp” där man ansöker om medlemskap. Den har idag 2805
medlemmar, en ökning med 857 personer under 2021. 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 2021
I Januari månad köpte vi in en ny transportbil då foderdonationerna ökade och vi behövde en
bil som kunde ta mer last. Bilen, en Sprinter, bekostades av ordförande med privata medel.
Alla kostnader för bilen doneras till SAA av ordföranden.
Liksom 2020 har 2021 varit ett sorgens år, vi har inte kunnat genomföra de resor som vi har
velat göra på grund av Coronan. Vi har även detta år haft sjukdom i Styrelsen. Det blev bara
en resa, den företogs tillsammans med kassör/vice ordföranden Reiulf Larsen. I september
2021 var vi nere och träffade alla fyra veterinärerna i vårt team, andra samarbetspartners och
Mirela Mia. Alla resor betalas alltid med privata pengar och belastar inte föreningens budget.

Totalt under året har vi samlat in 29 866,2 kilo hund/kattmat. Vi har transporterat ner 61
pallar till en kostnad av 100 euro/pall.
Vi har under året haft som mål 1300 kastreringar, vi gjorde totalt 1229 styck. I år har vi som
förening betalt för alla kastreringar i egen regi och vi har haft kontinuerligt rullande
kampanjer. Totalt har vi sedan starten av föreningen varit med och finansierat 3733
kastrationer för hund/katt vilket vi är oerhört stolta över.
Vi fick en ny, fin hemsida där man nu kan bli månadsgivare väldigt enkelt.
I november kom vår veterinär Andrei Tudor och Claudia Filip på besök till Sverige. Vi gjorde
en rundtur i Jönköping, besökte både djuraffärer och veterinärer. Ett mycket uppskattat besök.
Ordföranden, som även ägde den gamla transportbilen, donerade denna till Andrei Tudors
förening. Andrei och Claudia kör den till Rumänien där den ska byggas om till en mobil
veterinärklinik. Alla kostnader för besöket betalades av Andrei, Claudia och ordföranden.
Vi fick en större donation från Svenska Djurskyddsföreningen som blir en grundplåt till
mobila kliniken och kastreringar. Detta var otroligt hedrande.
Även föreningen “Gatuhundars rätt till liv” har donerat till kastreringar.
I övrigt har vi förekommit i en hel del tidningsartiklar nere i Rumänien.
Vi vill med detta tacka våra medlemmar och sponsorer samt alla andra som gör detta möjligt.
Vänliga hälsningar från styrelsen i Swedish Animal Aid.

