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FORMÅL  

Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark (DNF) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). 
DNF ble stiftet i 2004 og arbeider etter DNs vedtekter og etiske plattform. Vår viktigste oppgave 
er å drive praktisk dyrevern, dvs. å hjelpe hjemløse og forlatte dyr. Vi arbeider også med å 
forebygge og bekjempe vanskjøtsel og fremme respekt for dyr og dyrs rettigheter, spre 
kunnskap om dyr og dyrehold og fremme forståelse for dyrenes naturlige behov.   

 
STYRET  

Ved årsmøte 19.3.2022 ble følgende styre valgt: 

Styreleder:   Katrine Larsen 

Styremedlemmer:  Wenche Johansen (nestleder), May-Lis Brest Jonassen (kasserer), Randi 
Marie Olli, Harrieth Inger Kristiansen Sara. 

Varamedlemmer: Julia S. Hågensen, Merete Knudsen.  

 

MEDLEMMER OG FRIVILLIGE 

Antall medlemmer pr 31.12.2022 var: 7 barn, 6 ungdom/student og 68 voksne.  

Pr. 31.12.2022 hadde vi 50 frivillige, hvorav tre fjerdedeler holder til i Alta og er tilknyttet 

hjelpesenteret («kattehuset») i større eller mindre grad. De øvrige frivillige bor andre steder i 

Finnmark.  

 

INNTAK OG OMPLASSERING  

Katt 

Vi tok inn 86 katter i 2022, 43 voksne og 43 kattunger (inkludert 12 kattunger som ble født i 

fosterhjem eller på hjelpesenter etter inntak av drektig mor). 9 voksne katter ble avlivet pga. 

helsetilstand, og 4 kattunger døde under fødsel eller i løpet av de første leveukene. 2 katter ble 

gjenforent med eier etter annonsering på Facebook, mens eier ble funnet som følge av ID-merking i 

to tilfeller. 7 katter ble returnert til eier etter midlertidige inntak av ulike årsaker. 54 katter ble 

omplassert i 2022. Totalt hadde vi 64 katter i vårt eie pr. 31.12.2022.  

Hund 

Vi tok inn 1 hund i 2022. 4 hunder ble omplassert, og 2 som var i midlertidig forvaring ble gjenforent 

med eier. Totalt hadde vi 3 hunder i vårt eie pr. 31.12.2022.  

Andre dyr 

Vi har 1 papegøye i prøveadopsjon pr. 31.12.2022.  

 

HJELPESENTER OG FOSTERHJEM 

Hjelpesenteret i Alta fungerer tilfredsstillende og gjør at vi ikke er så avhengig av å hele tiden ha 

ledige fosterhjem/krisehjem. I 2022 fikk vi utvidet luftegården med ca. 5 kvadratmeter, og skiftet 

ut 3 vindu.  

 

Pr. 31.12.2022 hadde vi 38 katter og 3 hunder i fosterhjem.  
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AKTIVITETER  

Arbeidsoppgavene for frivillige i DNF er varierte. På hjelpesenteret i Alta bor det som regel 25-30 

katter. Vi har en vaktordning med to daglige vakter som tar seg av stell av kattene, renhold, kos 

og sosialisering. I tillegg er det frivillige som bare tar seg av sosialisering (såkalte «kosevakter»). 

Oppfølging av alle kattene med veterinærbesøk, og generell drift av senteret, hører også til 

oppgavene som er knyttet til hjelpesenteret.  

 

Andre oppgaver i Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark er knyttet til inntak av dyr, det være seg fra 

Mattilsynet, politi, privatpersoner eller innfangst av hjemløse katter: transport, oppstalling i 

krisehjem/fosterhjem/hjelpesenter, etterlysning av eier, og innregistrering i vårt datasystem 

Shelter Manager.  

 

Alle dyr som tas inn får helsesjekk og nødvendig behandling hos veterinær. Både katter og 

hunder blir chippet og vaksinert, og alle katter blir i tillegg kastrert. Kattunger adopteres som 

oftest ut når de er under vekt-/aldersgrense for kastrering, men disse blir kastrert for vår regning 

når de blir 5-6 måneder.  

 

Rekruttering og oppfølging av fosterhjem med nødvendig utstyr, sand og mat, veiledning og 

bistand til veterinærbesøk er andre oppgaver. Videre jobbes det med å finne nye hjem for dyr 

som er adopsjonsklare, og hele prosessen fram til et dyr har fått ny eier og kontrakt er 

underskrevet. Vi omregistrerer id-chip til ny eier i DyreID.  

 

Vi får hvert år mange henvendelser via Facebook eller e-post. Disse gjelder i hovedsak ønske om å 
adoptere, være fosterhjem eller frivillig, men også spørsmål om hjelp til omplassering, bekymringer 
om dyr som ikke ser ut til å ha det bra, og lignende.  

I 2022 kom vi endelig i gang med Åpen dag etter nedstengningen. Vi gjennomførte dette tre 

ganger fra august til desember, og alle gangene var godt besøkt av både barn og voksne. Dette 

er en god måte å synliggjøre det frivillige arbeidet på hjelpesenteret og få vist fram kattene. To 

katter fikk nye hjem som direkte følge disse arrangementene, og vi fikk også et par nye frivillige. 

Tradisjonen tro lagde vi også i 2022 vår egen kalender, et populært produkt som mange ønsker 

å kjøpe. Vi har også innsamlingsbøsser stående på butikker og lignende og vi samler inn 

tomgods.  

 

En av de frivillige er kasserer, og betaler regninger og fører regnskap.  
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REGNSKAP 2022 

Inntekter Vedtatt budsjett 2022 Regnskap 2022 

Bøsse 4 000 2473 

Fjernadopsjon 0 0 

Gaver 75 000 56 578 

Grasrotandelen 380 000 451 548 

Loppemarked 0 0 

Lotteri 10 000 5000 

Medlemskontingent 25 000 39 380 

MVA 45 000 47 066 

Omplassering 40 000  58 600 

Overtakelse dyr 10 000 9000 

Varer salg 30 000 13 596 

Støtte DN 0 0 

Renter 0 0 

Diverse inntekter 73 000 38 287 

Sum inntekter 692 000 721 528 

   

Utgifter   

Annonser 0 0 

Apotek 30 000 43106 

Blomster/gave 500 0 

Husleie/strøm/forsikring 10 000 1626 

Kastreringskampanje 10 000 10 000 

Loppemarked, matinnkjøp og 
lokale 

0 0 

Mat kjøp 70 000 101 809 

Post Bank ut 0 0 

Reiseregning 10 000 4334 

Rekvisita 0 0 

Rengjøring 4000 10 378 

Revisjon 13750 13 750 

Sand kjøp 35 000 54 454 

Telefon 0 0 

Utstyr dyr og kattehuset 5000 12 545 

Varer kjøp 5 000 1500 

Vedlikehold 25000 12 400 

Veterinær 450 000 478 405 

Årsavgifter 1800 1250 

Div utgifter 21 950 12 766 

Sum utgifter 692 000 758 323 
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BUDSJETTFORSLAG 2022 

Inntekter Budsjett 2023  

Bøsse 2 000 

Fjernadopsjon 0 

Gaver 55 000 

Grasrotandelen 450 000 

Loppemarked 0 

Lotteri 5 000 

Medlemskontingent 35 000 

MVA 45 000 

Omplassering 40 000  

Overtakelse dyr 10 000 

Varer salg 15 000 

Støtte DN 0 

Renter 0 

Diverse inntekter 40 000 

Sum inntekter 697 000 

  

Utgifter  

Annonser 0 

Apotek 35 000 

Blomster/gave 0 

Husleie/strøm/forsikring 10 000 

Kastreringskampanje 10 000 

Loppemarked, matinnkjøp og lokale 0 

Mat kjøp 80 000 

Post Bank ut 0 

Reiseregning 5 000 

Rekvisita 0 

Rengjøring 6 000 

Revisjon 13750 

Sand kjøp 46 000 

Telefon 0 

Utstyr dyr og kattehuset 10 000 

Varer kjøp 5 000 

Vedlikehold 10 000 

Veterinær 450 000 

Årsavgifter 1800 

Div. utgifter 14 450 

Sum utgifter 697 000 
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FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2023 

Tiltak for å få opp inntektene:  

• rekruttere nye medlemmer 

• aktivt rekruttere flere til å gi oss grasrotandelen 

• åpen dag på hjelpesenteret hvor vi selger produkter, kaffe, kaker o.l. 

• lotteri 

Rekruttere flere frivillige og flere fosterhjem og på den måten øke kapasiteten i forhold til den økte 

pågangen av dyr i nød. I tillegg jobbe for å spre kunnskap om oss selv og jobben vi gjør. 

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE 

Styreleder:   Wenche Johansen 

Styremedlemmer: May-lis Brest Jonassen (ikke på valg) 

Randi Marie Olli (ikke på valg) 

Heidi Merete Johansen 

Marianne Nygård 

Varamedlemmer:  Rebekka Åsheim Nilsen 

   Julia Hågensen  

Forslaget er utarbeidet av valgkomiteen som har bestått av Tina Thomassen og Aud Hammerø. 

 

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 18.3.2023 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder, referent, to til signering av protokoll, samt stemmeteller. 

3. Godkjenning av årsmelding 2022 

4. Godkjenning av regnskap 2022 

5. Godkjenning av budsjett 2023 

6. Innkomne saker 

7. Handlingsplan 2023 

8. Valg av nytt styre 

9. Valg av valgkomité 

 


