
DJURENS VÄNNERS I BORÅS ORDFÖRANDE AVGÅR 

Styrelsen för Djurens Vänner i Borås och jag har vitt skilda åsikter om den framtida strategin och 
taktiken för föreningen. Detta gör att jag med omedelbar verkan avgår som ordförande för styrelsen. 

På årsmötet deklarerade jag klart och tydligt att öppenhet, aktsamhet med medlemmarnas pengar samt  
omtanke om djuren var mycket viktiga för mig. På det första styrelsemötet togs en rad beslut som 
sedan sammanställdes i dokumentet Ersättning /Reglemente. Detta dokument reglerade all verksamhet 
inom föreningen. Nu börjar man springa ifrån det och djurskyddsombudet följer det inte alls. 

Öppenhet 

Djurens Vänner har under de senaste åren kännetecknats av hemligheter vad avser protokoll, ekonomi, 
omhändertagandet av djur m.m. Medlemmarna har inte haft den minsta insyn och inte 
styrelsen alltid heller. Vi startade en ny hemsida där vi öppet presenterade alla valda 
funktionärer med adress, telefonnummer och direkt möjlighet att maila till respektive 
ledamot. Där har två ledmöter  redan tagit bort sina uppgifter för kontakt. Varför? Det 
är en självklarhet att samtliga i styrelsen skallvara anträffbara antingen per telefon eller 
per mail. Dessutom har styrelsen inte sänt ut tidningen Aktuellt nummer 2 till 
medlemmarna då de censurerat min artikel, där jag skrev om öppenhet och föreningens 
svåra situation. Den finns att läsa på vår hemsida www.djurensvänner.eu under på gång. 

För att återfå förtroendet från medlemmarna skulle protokoll, ekonomiska rapporter och andra  viktiga 
saker läggas ut på hemsidan under fliken medlemmar. När jag inte kunde närvara på ett 
styrelsemöte beslöt styrelsen enhälligt att så inte skulle ske. Man hade så bråttom med 
detta beslut att man omedelbart justerade paragrafen. 

Vad har man att dölja? 

Jag hade även föreslagit ett medlemsmöte till hösten för att presentera vår svåra situation, 

Inga familjehem 

Inga katthem 

Vi kan inte ta emot djur. 

Endast ett djurskyddsombud. 

Med öppenhet om dessa allvarliga brister för medlemmarna så tror jag att det finns möjlighet att få in 
nya friska krafter. Detta avslogs på samma styrelsemöte med motivation ” onödiga utgifter”. Även i 
detta besluta hade man bråttom och justerade beslutet omgående. Vad har man att dölja? 

Omhändertagandet av djur – egenkontrollprogrammet 

Styrelsen har under de senaste åren inte haft en aning om hur många djur som djurskyddsombudet har 
tagit hand om och hur de har hanterats. Utplacerade hos bra nya hem eller avlivade. Medveten om att 
det finns lyckliga omplacerade djur men hur många av hur många? Endast djurskyddsombudet och 
Gud Fader vet. Föreningen har haft förbud att ta hand om djur. Vår revisor Christer Rönn har 2008 
tagit fram ett mycket bra och enkelt egenkontrollprogram där alla omhändertagna djur måste 
registreras. Efter att detta program presenterades återfick vi tillståndet att omhändertaga djur. Under 
perioden 2008 – 2009 har till dagens datum totalt endast 13 katter registrerats i 
egenkontrollprogrammet, varav vi inte vet vad som hänt med nio stycken. 



 Djurskyddsombudet har omhändertagit betydligt fler katter men inte redovisat dem. Varför? 

Det är synnerligen viktigt att föreningen har kontroll på de djur som tagits om hand i dess namn. Tänk 
om Din älskade Putte inte får ett nytt lyckligt hem utan avlivas. Jag är ledsen men varken jag eller  

syrelsen har någon aning om vad djurskyddsombudet gjort med djuren.  

Vi skall redovisa första kvartalet 2009 till Länsstyrelsen och med den bristfällighet är jag övertygad 
om att vi återigen kommer att få anmärkning för hur vi dokumenterar djurhanteringen.  

Ekonomi 

Föreningen har under perioden 2003 - 2008 gått med förlust med 476 223 kr vilket har måst tas från 
medel som kommer från arv och dylikt. För januari/februari 2009 inkom djurskyddsombudet med 
reseräkningar enligt ”gammal praxis” på 8 000 kr. Den gamla ” praxisen” var att djurskyddsombudet 
fick ta ut ca 300 mil  á 18.50 /mil per månad. Under perioden 2009 01 – 03 har endast 8 djur 
omhändertagits enligt egenkontrollprogrammet. Jag yrkade på avslag på reseräkningarna men 
styrelsen beslutade att de är OK. Jag vägrade att klubba beslutet och lämnade lokalen. Vägrade att 
utanordna betalningen men det fixade styrelsen. Enligt ersättningsreglementet skall en milersättning 
utgå med 12 kr/mil på omhändertagna djur registrerade i egenkontrollprogrammet. 

Detta belopp har styrelsen ökat till 18.50.  

Var finns respekten för medlemmarnas pengar? 

Har analyserat hur mycket pengar vi betalt ut under perioden 2003 – 2008 i resersättning till 
djurskyddsombudet och det är hela 349 907 kr. Är detta ”camouflerad lön” 

På årsmötena 2008 och 2009 frågade medlemmarna varför så stora kontantutbetalningar gjort till 
omhändertagandet av katter. Inget korrekt svar gavs. Enligt djurskyddsombudet så har han betalt 
kontant till två ”tanter” som han absolut inte vill tala om vilka de är vare sig för styrelsen, ordföranden 
eller revisorerna. Det finns kraftiga anmärkningar av revisorerna de senaste två åren!  

I vårt nya ersättningsreglemente så beslöts att inga kontanter får betalas ut utan allt skall ske via 
överföring till vederbörandes konto. Plötsligt så ville ”tanterna” inte vara med längre. 

Har även här analyserat kostnaderna för utbetalningar till omhändertagandet av djur för perioden  
2003 – 2008 och det har utbetalats 691 563 kr. Hur mycket av detta som är kontantutbetalt har jag inte 
en aning om. Ligger även här en ”camouflerad” lön? 
Vidare så har Marks Kommun beställt omhändertagande av djur av föreningen. Utbetalning av ett 
belopp på 19 000 har gått in på djurskyddsombudet och hans dotters privata konto. Enligt uppgifter så  

driver djurskyddsombudet ett privat djurhem ”Djurhemmet Slussen”. Man kan lätt falla för frestelsen 
att tro att föreningen har betalat kostnaderna och djurhemmet tagit inkomsterna. Inga inkomster från 
djur finns registrerade i föreningen. Är även detta en ”camouflerad” lön? 

Har även fått information från personer som fått katter av Djurens vänner att djurskyddsombudet har 
fått betalt för dessa.  ”camouflerad” lön? 
Under perioden har även utbetalats i telefonräkningar för djurskyddsombudet om 110 868. I telefonen 
var inlagt aktiekurser och Isabels Arcad. Hur mycket har den använts för privatsamtal?  

”Camuoflerad” lön? 



Om skattemyndigheterna skulle göra en taxeringsrevison och anse att reseersättningarna, 
telefonförmån och de stora kontantuttagen under perioden 2003 – 2008 skall anses vara lön så måste 
föreningen betala lagstadgade avgifter på det av dem framtagna beloppet. En katastrof för föreningen. 

Var finns respekten för medlemmarnas pengar? 

Riksförbundet 

Styrelsen har även på det ovannämnda mötet diskuterat att gå ur Riksförbundet Djurens Vänner. 

På deras årsmöte var det votering om föreningen skulle uteslutas. Det hängde på en röst att vi hade 
blivit detta. Varför gå ur? Är det för att det ryktas att Riksföreningen skall utesluta 
djurskyddsombudet? 

Då det under den korta tid jag varit ordförande ideligen dyker upp den ena negativ överraskningen 
efter den andra och med stöd av det jag framfört så är det helt oacceptabelt för mig att vara ordförande 
eller styrelsemedlem 

Det är tragiskt att se hur en sådan fin idé som Djurens Vänner har hanterats i Borås. 

Då problemen i första hand visat sig bero på djurskyddsombudet agerande rekommendera jag 
föreningen att i stället för att gå ur riksföreningen ta beslut om att han utesluts. 

 

 

 

 


