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Koh Tao - Sköldpaddsön utan sköldpaddor?
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Djurpolisen

Kvitter från styrelsen
Jag vill börja med att be om ursäkt för
utebliven tidning innan jul. Under hösten
insjuknade jag och det fanns varken ork
eller tid att ta itu med produktion av Våra
Vilda Vänner. Idag är tack och lov situationen en annan.
I skrivande stund ser jag ut mot kvällssolen mot skogsbrynet ett par hundra
meter bort och njuter av att våren äntligen kommit. I trädgården kurtiserar
sedan några veckor tillbaka ett ringduvepar som boar i en asp på tomten. Deras
bo är inte mycket att hurra för men de har
lyckats de senaste åren föda upp ett antal
duvungar. På Säby Ängar betar grågäss
och vitkindade gäss. Sångsvanparet med
fjolårsungarna har också återvänt från
sydlig vistelse.
Det råder minsann inget tvivel, våren
är här.
Under vintern har jourtelefonen gått

varm i perioder. Samtal om krockskadade
fåglar, fastfrusna svanar, fodertips och
annat har avhjälpts. På fladdermuskliniken har fem upphittade fladdermöss huserat. En av dem kom in med lårbensfraktur.
Fladdermuspojken, en gråskimlig, hittades av några elever på en gymnasieskola
i Nynäshamn. Eleverna rådfrågade biologiläraren på skolan som gav rådet att
kasta ut fladdermusen i snön och ”låta
naturen ha sin gång”. Istället för att följa
lärarens råd vände de sig till en anställd
på skolan som hittade telefonnumret till
fladdermuskliniken.
Vaktmästaren på skolan fick det eminenta uppdraget att köra fladdermusen till
mig och jag kunde snabbt konstatera att
fladdermusen hade en fraktur. Efter röntgen fastslog vår veterinär att frakturen
inte kunde stiftas men i bästa fall skulle
benet läka. Nu två månader senare är
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skyldighet och ansvar att hjälpa djuret.

fladdermusen helt återställd och kommer
att kunna släppas.
”Naturen har sin gång” överallt i skog
och mark men när ett skadat djur, oavsett art, kommer i vår väg så är det vår

Catarina Krång
Ordförande Nordens Viltrehabilitering

Innehåll
Rättviks viltjour – skyddar de vilda djuren i Dalarna				
Krönika: Viltrehabiliterare i Tyresö Engagemang – i stort och smått		
Djurpolisen								
Tack alla härliga djurvänner för ert underbara engagemang			
Koh Tao – Sköldpaddsön utan sköldpaddor?				
Hur du kan stödja oss							
Djurvänliga sommartips							
Kallelse till årsmöte 							
Om NVR och hur du blir medlem						

3

4
6
8
10
11
14
16
18
19

Rättviks viltjour – skyddar
de vilda djuren i Dalarna
Sedan 2011 har Rättviks viltjour
tagit emot skadat och föräldralöst
vilt med tillstånd från Länsstyrelsen
och Naturvårdsverket. Innan dess
arbetade vi ett år som assistenter
åt en erfaren och etablerad
rehabiliterare som vi fortfarande
ringer när vi stöter på lite ovanligare
situationer.

Länsveterinären visste hur stort behovet var, övertalade han oss att utöka vår
verksamhet till igelkott, ekorre och hare.
Rättviks viltjour har också fått med sig
två veterinärkliniker och länets djursjukhus vilket betyder att de tar emot våra
skadade och sjuka djur och ger dem bästa
medicinska hjälp.
I skrivande stund har vi alltså egna
fältvolontärer som hjälper oss i sina respektive kommuner runt om i länet. Deras
arbete är helt ideellt och består av att
ta emot djur eller ge råd till allmänheten. Alla volontärer är utbildade inom
viltrehabilitering och många bygger egna
burar så att de kan hålla djur i de fall
då djuret skulle ta skada av en längre
transport till oss på Rättviks viltjour.
Detta innebär att vi kan ta ännu bättre
hand om djuren. En av volontärerna har
exempelvis tillgång till Dalälvens strand
och kan i framtiden hålla de fåglar som
behöver mer dammutrymme än vad vi
har i vår anläggning.
På Rättviks viltjour håller vi även på
med att bygga ut en stadig voljär för de
största fåglarna. Pengarna till bygget
kommer från olika bidragsgivare så som
organisationen Leader Dalälvarna som
delar ut landsbygdsstöd med pengar från
EU. Men dessa pengar räcker inte långt
utan massor av frivilligarbete.
Vi som driver Rättviks viltjour har
hoppat in där det behövs. Jag arbetade
tillsammans med grävskopsmaskinisten

Foto: Ann-Marie Weber

Vi har det bra i vårt län eftersom vår
Länsveterinär tillåter oss att arbeta utanför anläggningen via assistenter/volontärer. I vissa län får man inte göra så och
det är upp till varje Länsstyrelse – men
för oss innebär det en ökad möjlighet att
hjälpa djuren. Från början hade vi tänkt
att bara ta emot fåglar men eftersom

Röntgenbild på ormvråk med skadad vinge.
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Vår fina voljär under uppbyggnad.

Foto: Lars Christer Billbäck

i tre dagar för att lägga grunden och en
av dessa dagar jobbade han gratis då han
visste att vi hade snålt om pengar. Jag
har även varit handräckare åt snickarna
och min man har lagt burens tak. Senare
i sommar kommer våra volontärer att
lägga en heldag på att måla buren. Vi får
välbehövlig hjälp av många starka händer
men också en härlig möjlighet att träffas,
äta en bit mat och prata djur tillsammans.
I vårt kontaktnät har vi många människor runt i länet som drar åt samma
håll för att hjälpa de skadade eller föräldralösa vilda djuren. Dessutom finns
alla privatpersoner som larmar om de
ser ett skadat djur, och som tar sig tid att
skjutsa dem till oss eller någon av våra
volontärer.
Alla dessa små och stora engagerade
insatser gör att vi kan bli en kraft att
räkna med när det gäller arbetet med att
göra vår värld lite bättre.

Text av: Emma Billbäck
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Krönika:
Viltrehabiliterare i Tyresö

Engagemang – i stort och smått
Att vara ”engagerad” i något kan låta stort – ja, kanske till och med
skrämmande. Det kan låta tidskrävande och vem har gott om tid i dagens
samhälle? Frågan är också vad man gentligen ska vara engagerad i?
Jobbet? Familjen? Barnen? Ja, självklart, men kanske finns det plats för
mer – tid för något som i längden ger mycket tillbaka. För det finns ingen
manual som säger att engagemang i något man brinner för, kräver si eller så
många timmar per dag. Man kan lägga sin engagemangsnivå på sitt egna
personliga plan, och skräddarsy så det passar för just det liv du lever.

Att engagera sig som viltrehabiliterare
kräver en del förarbete. Du måste se till
att få kunskap i ämnet, skaffa tillstånd
och nödvändig utrustning. Och själva
arbetet med övergivna eller skadade djurungar tar också tid, kraft och kostar en
del. Men du behöver inte engagera dig
på den nivån för att ändå vara betydelsefull för våra vilda djur.
Vem som helst kan se över sitt närområde. Har din skorsten nät? Om svaret
är ”nej” tar det inte lång tid att sätta på
ett sådant, och vem vet hur många fåglars liv du räddat bara genom en sådan
enkel handling.
Har du tänkt på att vattentunnan på
tomten också bör ha nät, eller exempelvis en tjock pinne nerstucken. Om ett
djur trillar i kan det enkelt klättra upp
igen, och du kan ha räddat en hel ekorrfamilj med en så enkel åtgärd.
Engagemang är alltså något vi alla

kan inkorporera i vårt dagliga liv.
Många bäckar små bildar som alla vet
gärna en stor å. Och engagemang behöver inte kosta mycket, varken tid eller
pengar. Men det man får tillbaka är värt
sin vikt i guld. Känslan av att ha gjort
något bra. Något värdefullt.
Sen finns det de som säger att ”det
finns ju ändå så mycket elände i världen,
så vad spelar det för roll om man räddar
en liten fågelunge från att drunkna?”
Ja, visst det är ju sant men till dessa
människor kan du lugnt svara att för
just den fågelungen betydde det allt. Och
att vara den som betyder allt för någon
annan levande varelse, stor eller liten,
gör skillnad både för dig och den du
betyder allt för.

Text av: Anna Carin Blomberg
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Djurpolisen
– lag och engagemang för djurens bästa
Det var Carin Götblad, tidigare Länspolismästare i Stockholms Län som under
2010 tog initiativet till att skapa en central
djurskyddsgrupp för samtliga län. Från
och med nu finns minst en djurskyddspolis i alla åtta polisdistrikt i länet och
centralt finns en förundersökningsledare,
en utredare och fyra poliser för yttre
tjänst. Planen är att det så småningom
ska finnas runt 15-20 djurskyddspoliser
i Stockholms län.

Inom just det statliga djurskyddet har
Sverige länge legat beklagansvärt
efter många andra länder. Så när
djurpolisen startades under 2011 var
den hett efterlängtad av alla som
värnar om djurens bästa.

Foto: Henrik Groth-Andersen

Vi pratade med Elin Franzén som suttit
vid Djurskyddsgruppen nästan från starten och frågade vad som fick just henne
att engagera sig i djurpolisens arbete.

Mitt personliga intresse och engagemang
för djur och djurskydd var helt klart avgörande. Dessutom anser jag att djurskydd
är extra viktigt eftersom vi ofta ser en
koppling mellan våld mot djur och våld
mot människor. Det är inte helt ovanligt
att individer som plågar djur, tar steget
vidare till att plåga och skada människor.
Vilka egenskaper behöver man som
djurpolis?

Foto: Jessica Kallin

Intresse och engagemang. Oavsett typ av
utredning och arbete är det naturligtvis
viktigt att den som utreder ärendet är
kunnig och påläst. Men ser man till resultaten är det helt avgörande att utredaren
dessutom har ett personligt intresse och
engagemang för uppgiften. Jag kan till
och med sträcka mig till att säga att det
är A och O inom vårt arbete.

Elin Franzén och hunden Chester som kom in
i ett vanvårdsärende. Chester har idag fått ett
nytt hem via Hundstallet.
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Så hur håller man engagemanget
uppe?

Ibland är det svårt. Och det svåraste med
det här jobbet är att hålla distansen. Men
vi måste ju hålla en viss distans för att
göra ett bra jobb. Men känslan av att
kunna göra skillnad gör det värt det hela.
På vilket sätt gör du skillnad?

På två sätt egentligen. Dels för de enskilda
djuren som jag omhändertagit och som får
möjlighet till ett helt nytt liv. Men också
i ett större perspektiv, då många av de
ärenden jag varit inblandad i har lett till
ny rättspraxis och strängare påföljder för
djurplågeri. Det är sådant som gör det här
till ett riktigt bra jobb.
Foto: Jessica Kallin

Kan du berätta om något specifikt
fall?

Det är många ärenden som ligger kvar
men det senaste som verkligen berörde
mig var Lillebror och Kuba, två hundvalpar som plågades till döds på ett utdraget och hänsynslöst sätt. Ägaren skaffade
först Lillebror som misshandlades under
fyra veckor innan han dog av sina skador.
Kort efter Lillebrors död skaffade ägaren
Kuba som även hon misshandlades under
minst fyra veckor innan hon plågades till
döds. Efter att båda valparna dött sökte
ägaren aktivt efter en ny valp men häktades för djurplågeri och dömdes till två
års fängelse. Ägaren har idag djurförbud.
Utredningen av Lillebror och Kuba fick
mig att tänka mycket på de bakomlig-

gande faktorerna. Varför gör en människa
så här? Vad får någon att plåga djur så
systematiskt? Och i samma veva började
jag fundera på vad vi kallar ”The Link”
– att våld mot djur ofta följs eller kommer
hand i hand med våld mot människor. Att
jobba förebyggande mot djurplågerier är
därför oerhört viktigt.
Text av: Julieta Spoerer
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Tack alla härliga djurvänner för
ert underbara engagemang
På Nordens Viltrehabilitering stöter vi ofta på människors mindre charmiga
sidor. Människor som kör på djur och åker därifrån, som aktivt plågar ett djur
och som inte tar sitt ansvar. Men vi stöter också på fantastiska människor
som kör många mil för att leverera en liten ekorre, som matar fågelungar och
som riskerar liv och lem för att sätta tillbaka en fågelunge som trillat ur boet.

Foto: Emma Billbäck

Våren och sommaren är den mest hektiska tiden för en viltrehabiliterare.
Naturen är en stor barnkammare,
många djur är i rörelse och djurungar
har ännu inte lärt sig alla överlevnadstrick. Många djur hamnar därför i kläm
och de som har tur kommer till någon
som gör det lilla extra för att de ska få
en andra chans.
Här berättar Emma Billbäck från
Rättviks Viltjour om just en sådan härlig
människa.

En annan ormvråk som överlevde och som
här testar vingarna på släppdagen.
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I våras fick vi telefon från en man som
var på besök i vårt område. Bilen framför honom hade kört på en ormvråk vid
en bensinstation och sedan bara stuckit.
Mannen i telefonen var riktigt upprörd
och undrade om vi kunde ta emot fågeln.
– Givetvis, svarade jag.
– Jag kommer med en gång. Jag är hos
er om 2,5 timmar, sade mannen.
Det visade sig att upphittaren av
fågeln, som för övrigt äger ett större
svenskt företag, hade tagit en dag ledigt
för att fira sin sons 35 års dag. Nu skulle
han sitta i bilen i fem timmar för att få
in ormvråken till vår anläggning medan
festdeltagarna och sonen väntade.
Ormvråken överlevde tyvärr inte
natten men vi har haft kontakt med
fågelns upphittare efter händelsen och
han har hjälpt oss betala röntgen av
andra fåglar och köpa material till en
betesbur som vi använder till andungar
och igelkottar.
Men det finaste i historien var hur
upprörd mannen var över den andra
trafikantens nonchalans, och hur han
själv avstod från en stor del av festen
han skulle besöka på sin lediga dag, då
det var viktigare att försöka rädda livet
på ormvråken.

Koh Tao – Sköldpaddsön
utan sköldpaddor?
De två sköldpaddorna av rasen
Hawksbill (Eretmochelys imbricate) är
ett år gamla och inte mycket större
än en mattallrik. Man håller dem
enkelt med en hand och de känns
små och försvarslösa när vi sänker
ner dem till friheten i havet. Ändå har
de här sköldpaddorna fått en enorm
chans till överlevnad i jämförelse med
många av sina artfränder.

Foto: Shin Arunrugstichai

Mitt i Thailandsviken ligger Koh Tao –
en liten, karg, djungeltäckt ö med vackra
oexploaterade vikar som har en brokig

historia som fängelseö för politiska fångar.
Året 1933 skeppades de första fångarna
till Koh Tao. Livet var tufft för dessa människor och ön beskrevs av fångarna som
helvetet på jorden. Det är svårt att förstå
hur någon kunde tycka illa om denna plats
när man ser de klara vattnet och frodiga
djungeln – och då har vi inte ens kommit
ner under vattenytan. Koh Taos största
dragningskraft kommer från det klara,
turkosa vattnet med sitt rika djurliv och
enastående koraller och många dykare och
även snorklare har haft turen att se revhaj.
Men en riktig jackpot är att få syn på en
havssköldpadda.
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Foto: Shin Arunrugstichai

Koh Tao betyder sköldpaddsön och fick
sitt namn både på grund av öns sköldpaddsliknande form men också eftersom
ön var mycket rik på sköldpaddor innan
turism och föroreningar kraftigt decimerade sköldpaddsbeståndet. Och idag hör
det till undantaget att se en sköldpadda.
Detta är en situation som några engagerade själar på Koh Tao har för avsikt
att förändra. I Chalok Ban Khao i den
södra delen av ön finns dykskolan New
Heaven som har tagit på sig den monumentala uppgiften att öka sköldpaddsbeståndet. Skolan drivs av Devrim Zahir
från Cypern och hans fru Kaen som driver
det ambitiösa projektet New Heaven Reef
Conservation Program. Projektet sysslar
bland annat med bevarandet av korallreven runt Koh Tao, utbildning, forskning
12

och olika sätt att minska den förorening
och nedskräpning som ön utsätts för.
– För nio år sedan tillfrågades vi av
den Thailändska marinen om vi ville
vara med i ett projekt för att återinföra
Hawksbill-sköldpaddan till Koh Tao,
berättar Devrim.
– Vi ställde naturligtvis upp och några
månader senare kom de med åtta helt
nykläckta ungar från viken Ao Leuk som
ligger i närheten. Vi tog hand om dem
under ett år, tills de hade vuxit till sig,
vilket kraftigt ökade deras överlevnadschanser och har fått nya ungar varje år
som bor hos oss i ett år innan de släpps.
Den bistra sanningen är att många
nykläckta sköldpaddsungar dör inom
bara några veckor och endast 2,5 av
tusen sköldpaddor överlever sina första

Foto: Shin Arunrugstichai

år. Men med ett år på nacken ökar deras
chanser och förhoppningen är dessutom
att de sköldpaddor som släppts från Koh
Tao, likt laxar, ska komma tillbaka och
lägga sina ägg på den plats där de klev
ner i havet.
– Det är så lätt att man glömmer bort
havet när man ägnar sig åt rehabilitering
och konserveringsarbete, säger Chris
Dalley, en volontär från England, som
efter några år på resande fot kände att
han ville göra sitt för att bidra till den
vackra undervattensvärld han tillbringar
så mycket tid i.
– Att dyka är fantastiskt, fortsätter
Chris, men det är många som inte tänker

på att vi utsätter det vi älskar för slitage
varje gång vi dyker. Framförallt de som rör
koraller, tar dem med sig tillbaka, matar
fiskar och skräpar ner.
Och det är ett enormt arbete att skydda
och vårda djur och natur både på hav och
land.
– Mängden skräp som spolas ner i havet
är fenomenal, säger Gerrianne Terlouw, en
student från Holland som gör sin doktorandpraktik på Koh Tao.
– Flaskor, plast, frigolit, cigarettfimpar
och avfall – allt går ut i havet Och trots
att vi har stora skräprensardagar varje
månad så räcker det inte.
Med dessa ord i färskt minne känns det
ännu vanskligare att släppa ut två, unga
sköldpaddor på egen hand. Det är en farlig
värld de ger sig ut i. Rovdjur, fiskare, skräp
och föroreningar kan göra en sköldpaddas
liv kort. Men vem vet – kanske kommer
just de här två sköldpaddorna att klara sig,
växa upp och återkomma till Koh Tao för
att kläcka nästa generation sköldpaddor?
Men en sak är säker, det är tack vare
några människors hårda arbete och engagemang som dessa sköldpaddor nu faktiskt
har oddsen på sin sida.
Text av: Julieta Spoerer

Foto: Shin Arunrugstichai

För mer information om
New Heaven Reef Conservation
Program besök:
https://www.facebook.com/NHRCP?fref=ts
Fotograf: Shin Arunrugstichai.
För mer vackra bilder besök
www.facebook.com/shinsnap
eller www.shinspoto.com.
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HUR DU KAN STÖDJA OSS
Vi är en helt ideell organisation och
behöver ditt hjälp och stöd för att
kunna ta hand om så många vilda djur
som möjligt. Det finns olika sätt för
dig att stödja vår verksamhet – det
första är naturligtvis att bli medlem
om du inte redan är det.

SKÄNK EN GÅVA

När du skänker en gåva till Nordens
Viltrehabilitering, skänker du liv och en
andra chans åt de vilda djur som kommer
till oss på grund av att de är skadade,
sjuka eller föräldralösa. Din gåva gör en
enorm skillnad och bidrar till att de djurpatienter som kommer till oss kan bli
friska och släppas ut i naturen igen.
På vår hemsida, www.viltrehab.se kan
du välja om du vill skänka 200, 500 eller
1 000. Alla gåvor är otroligt välkomna
och går direkt till vår verksamhet att ta
hand om och vårda de djur som kommer
in till oss.
Om du vill skänka ett annat belopp är
du mycket varmt välkommen att kontakta oss eller att sätta in valfri summa
på vårt PostGiro.
PostGiro: 80 04-4 och skriv ”gåva”
på blanketten.
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För övriga gåvor är du välkommen att
kontakta:

Helen von Sydow
helen@viltrehab.se, 08-420 203 25

VÄRVA EN MEDLEM

Våra medlemmar är vår största styrka.
Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa de
vilda djuren och desto mer kan vi synas
och höras för att på lång sikt kunna bidra
till en bättre situation för djur som råkar
illa ut.
Hjälp oss att bli fler genom att ge bort
ett medlemskap.

Du kan antingen göra det genom att
fylla i talongen till höger eller genom att
besöka vår hemsida:
www.viltrehab.se

BESÖK VÅR WEBBSHOP

På vår hemsida har vi några fina produkter som du kan inhandla för en billig
penning så som en tjusig bildekal och
reflexvästar. Besök webbshopen på:
www.viltrehab.se/webbshop

Ge bort ett medlemskap
– så här gör du:

• Fyll i talongen nedan.
• Klipp ut talongen och lägg i ett
kuvert, sätt porto på och skicka till:
Styrelsen för NVR
c/o: Catarina Krång
Hanskrokavägen 13
134 65 Ingarö

Foto: Christer Blomberg

• Så skickar vi ett inbetalningskort.

Jag vill ge bort ett medlemskap
Dina uppgifter (Du som ger bort medlemskapet)
Namn:

Födelseår:

Gatuadress:

Telefon:

Postadress:

E-post:

Mottagarens uppgifter (Den som får medlemskapet)
Namn:

Födelseår:

Gatuadress:

Telefon:

Postadress:

E-post:
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Djurvänliga sommartips
Bli medlem...

Lämna fågelungar ifred.

i Nordens Viltrehabilitering och visa att
du står på de vilda djurens sida.
Ta inte med dig vilda djur hem!

Många fågelungar, t ex kråkor, skator
och björktrastar hoppar på marken och
i buskar en tid efter att de lämnat boet,
men de har sina föräldrar i närheten.

Polisen och länsstyrelserna har listor över
vilka som får ta hand om vilda djur.

Fågelägg.

Kontakt.

Ta inte hem och ruva övergivna fågelägg.
Det är olagligt.

Foto: Christer Blomberg

Kontakta en viltrehabiliterare om du
hittar ett skadat djur.
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Lämna harar och rådjur ifred.

Var snäll på stranden.

Harar och rådjur lämnar sina ungar
ensamma hela dagen. Mamman kommer
tillbaka under gryning och skymning och
matar sin unge och flyttar det till en ny
skyddad plats.

Fånga inte krabbor, fiskar eller maneter när du är på stranden, inte ens för
att ha dem i en hink en liten stund. Alla
som lever i havet vill stanna där, och man
skadar dem om man tar upp dem. Skaffa
en snorkel istället och bli en fisk du också.

Städa upp.

Hjälp alla vilda djur genom att plocka upp
farligt skräp. Som snören, trådar, ringar
från ölburkar, fiskelinor och krokar.
Kolla katten.

Håll koll på din katt när fåglarna har
ungar, så att den inte anfaller dem. Sätt
på katten ett halsband med pingla.

Maskar och småkryp.

När det har regnat kryper maskar och
vinbärssnäckor upp på trottoarer. Är man
liten som en mask eller snäcka kan man
bli trampad på av jäktande fötter. Du kan
flytta bort dem från trottoarer, men akta
dig för trafiken.
Sätt nät över skorstenen.

Var snäll mot djur och fåglar.

Nästa gång du ser någon som skrämmer
exempelvis duvor på stan, fråga personen
som gör det hur hon/han skulle känna om
någon (som är tio gånger större) gjorde
likadant mot henne/honom.
Vänta med trädfällning.

Foto: Christer Blomberg

Många fåglar och ekorrar bygger bon
högt upp i träd och går inte att se från
marken. För att vara på den säkra sidan
ska man inte fälla träd på vår och försommar.

Så att inte ugglor ramlar ner. Kattugglor
är de ugglor som oftast ramlar ner i skorstenar. Andra fåglar, t ex kajor gillar att
bygga bo i skorstenar som inte använts
på ett tag.
Ta reda på hur du ska göra
om du kör på ett vilt djur.

Var beredd genom att ha något i bilen
du kan markera platsen med, så att viltvårdaren kan göra ett effektivt eftersök
om så behövs. Stanna alltid och titta om
du kört på ett djur, så att ingen behöver
plågas i onödan. Ring polisen.

Grodyngel.

Fånga inte grodyngel, och ta absolut inte
hem dem för att ha dem i en burk. Grodor
är känsliga djur, som mår dåligt i små
burkar. Allra helst vill de bo kvar där de
är födda. Du kan titta på dem där de är.
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Kallelse till årsmöte
Välkommen till Nordens Viltrehabiliterings Årsmöte 2013
Datum: Söndag 26 maj
Plats: Svenska Djurskyddsföreningen, Sandsborgsvägen 55, Enskede
Tid: Kl 16.00
T-bana: Skogskyrkogården.

1.

mötets öppnande

11. eventuella fyllnadsval

2.

val av mötesordförande

12. val av revisor och revisorsuppleant

3.

val av mötessekreterare

13. val av valberedning

4.

val av två justeringsmän
tillika rösträknare

14. bestämmande av årsavgift
för nästkommande kalenderår

5.

fråga om mötet utlysts i
behörig ordning

15. ärenden som styrelsen förelägger
årsmötet

6.

styrelsens årsberättelse och
redovisning av räkenskaper

16. av medlem framställt förslag
(helst skriftligen) som sytrelsen
tagit ställning till

7.

revisionsberättelse

8.

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

antal styrelseledamöter

17. övriga frågor
18. mötets avslutande

10. förekommande val av ordförande
och ledamöter till styrelsen
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Om Nordens Viltrehabilitering
Många tror att staten tar hand om våra
svenska, vilda djur när de skadas eller blir
föräldralösa. Men så är inte fallet och
människor märker det först när de ringer
till polisen för att rapportera in exempelvis ett skadat djur. Och eftersom det inte
finns ett nationellt system för att ta hand
om vårt vilt betyder det att många vilda
djur avlivas eller självdör.
På Nordens Viltrehabilitering gör vi
vad vi kan för att jämna ut oddsen. Din
insats och ditt medlemskap är därför otroligt viktigt för oss.
Nordens Viltrehabilitering (NVR)
bildades 1993 och är en ideell förening
vars syfte är att hjälpa skadade vilda djur.
Biologisk mångfald och artopartiskhet är
två grundstenar i NVR’s ideologi och vi
anser att alla djur, oavsett art, har samma
rätt till omvårdnad och respekt.
Föreningen har tillstånd att omhänderta tornseglare, fladdermöss, igelkottar,
ekorrar och harpaltar och trots att vi just

nu har en något begränsad verksamhet
jobbar vi inom ett stort nätverk av viltrehabiliterare runt om i Sverige som tillsammans hjälps åt att omhänderta skadade
och föräldralösa vilda djur.
Eftersom vi är en helt ideell organisation är vi beroende av ditt stöd. Du kan
hjälpa djuren genom att ge ett bidrag och
du kan läsa mer om hur du gör på vår
hemsida www.viltrehab.se.

Styrelsen för NVR
c/o: Catarina Krång
Hanskrokavägen 13
134 65 Ingarö

PLATS FÖR
PORTO

Avsändare:
Styrelsen för NVR
c/o: Catarina Krång
Hanskrokavägen 13
134 65 Ingarö
Om du behöver adressändra
e-posta viltrehab@gmail.com

Bli medlem – Ditt stöd är djurens räddning
Det är tack vare ditt stöd som vi kan fortsätta att ta hand om och rehabilitera djur som
behöver vår hjälp. Som medlem bidrar du direkt till vårt arbete och ett medlemskap kostar
endast 200 kronor per år.

För bara 200 kronor/år får du:

Så här gör du för att bli medlem

• Ett års medlemskap hos Nordens
   Viltrehabilitering

•

Via vår hemsida www.viltrehab.se

• Vår medlemstidning som kommer ut två
   gånger per år

• Via PostGiro - Sätt in medlemsavgiften
   på pg-nr 80 04-4. Ange Nordens
   Viltrehabilitering som mottagare.

• Möjligheten att se till att många djur som
   annars inte skulle ha klarat sig kommer
   tillbaka ut i det vilda.

• Via talong och inbetalningskort
   – Fyll i talongen nedan så skickar vi
   ett inbetalningskort.

•

En fin bildekal.

Jag vill också bli medlem
Namn:

Födelseår:

Gatuadress:

Telefon:

Postadress:

E-post:

Klipp ut kupongen och sätt porto på baksidan i markerad ruta eller e-posta till viltrehab@gmail.com

