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En ny dag i emning

Ett år er omme. Mitt første år som leder av DSR. 
Mye å sette seg inn i, mye å huske. Utfordrende har det vært , 
men heldigvis finnes det alltid løsninger på det meste. 
Å overta etter en bauta som Kari , med stålkontroll , er som å hoppe 
etter Wirkola. 
Man må bare bli ydmyk over den innsatsen hun i alle år har gjordt , 
og fremdeles gjør. Jeg kan ikke annet enn å gjøre mitt beste.

Også 2017 bød på mange tragedier. Noe av det som frustrerer meg mest , er hva noen mener er 
hjelp. Hva er definisjonen på hjelp ? Jo , definisjonen på hjelp er pleie, omtanke, innsats, ettersyn, 
kjærlighet, omsorg, vennlighet, bidrag, støtte, hensyn, medvirkning, beskyttelse, interesse, 
nestekjærlighet.
Står avlivning under denne definisjonen ? Nei.
Jeg kan ikke skjønne hvordan noen kan mene at å avslutte ett liv, før alt annet er prøvd, kan 
forsvares som hjelp. I mitt hode er dette egoistisk, den raskeste/enkleste utvei og hjerterått.
Til dere som kontakter oss, dere kan være 100% sikre på at det dyret vi hjelper ikke blir avlivet.
Vi gir alt dyret trenger av vetrinærhjelp, behandling, omsorg, mat, varme, og ikke minst respekt for 
at ett verdig liv skal kunne leves videre. Der vi har mulighet, å sier ja til å hjelpe, de får det jeg vil 
definere som hjelp.
Dyrevelferdsloven , for ett fantastisk ord. Hadde den bare blitt fulgt , ville den ha vært loven over 
alle lover. Er ikke lover til for å følges ? Ikke hva gjelder denne loven tydeligvis. Norge ,verdens 
beste land heter det så fint. Jeg må bare spørre : For hvem ?? Ihvertfall ikke for dyrene.
Det vonde er at offentligheten mer eller mindre utelater katten fra dyrevelferdsloven fordi den ikke 
har nytteverdi, med det menes at den ikke spises eller flås til pels, selv om katten kan ha like stor 
verdi som hunden ved å være menneskets beste venn og Norges kjæledyr nr 1
Hva gjelder dyrevelferd ligger vi milevis fra flere andre land , som ifl.flere, skal være land som ikke 
har det like flott som supre Norge. Jeg skjemmes !

Jeg vil rette en stor , varm , takk , til styret , frivillige , medlemmer , givere , støttespillere og samar-
beidspartnere. Uten hver og en av dere hadde dette aldri gått rundt. TAKK ! 

Stå på , a new day is dawning.

Eli
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Dsr´s motto: Respekt for individet
NO KILL

JANUAR v/Kari Mills
Dette er siste gang jeg skriver årsrapport, og 
heldigvis blir det bare for 3 måneder.
Resten av året blir DSR´s nye leders ansvar.
Årets andre dag får vi melding om en dødssyk katt 
som dør i det øyeblikk vi finner eier.
En forlatt gammel sliter av en katt har gått ute i 
årevis uten stell og tilsyn, den får noen dager med 
varme, omsorg og stell før den lukker øynene og 
takker for seg.
Katten Sigfrid, en vakker damepus 
var sterilisert og forlatt av eier. Hun er nok midtveis i 
livet og kunne trengt et harmonisk hjem.
Pelsballen lille Nille ble levert veterinær for avliving..        
Veterinær klarte ikke avlive skjønnasen, så den       
                                                       havnet hos oss.
                                                       Kort tid etter ble        
                                                       lille Mille funnet   
                                                       forskremt, mager    
                                                       og sulten i et    
                                                       belastet område.   
                                                       Mille og Nille fant   
                                                       hverandre og er   
                                                       pr. i dag uad-  
                                                       skillige. 
                                                       En ung gutt som  
                                                       kom fra en 
                                                       annen del av   
                                                       landet flyttet inn 
på en institusjon. Med på lasset tok han sin kjære 
katt.....Kanskje det var det eneste og kjæreste han 
hadde. Institusjonen nektet ham å ha katten. De 
forsvant begge to i et døgn.Vi tok imot katten og 
gutten har adgang anytime å besøke den.
Sent på kvelden, lalletid for de fleste, ringer vakttel-
efonen. En katt satt forskremt i Rennfast- tunnelen. 
Katten ble oppdaget av en sjåfør i følgebilen grun-
net nattarbeid i tunnelen. Katten måtte vekk. Det    
                                        var umulig for vakthaven-  
                                        de å komme til plassen   
                                        så brannvesenet ble kob
                                        let inn, de hentet den og 
                                        beholdt den over natten, 
                                        slik at vi kunne hente den 
                                        neste morgen. Heldigvis      
                                        har ikke katten fått varig    
                                        mén av å være i den 
usanitære sotfylte tunnelen. Det føles godt når vi 
kan hjelpe dyr i slike situasjoner. I alle år har vi fått, 
og kommer alltid til å få henvendelser fra folk som 
mener det er vår plikt å ta imot deres kjæledyr når 
de enten ikke gidder mer,skal på ferie eller flytte. 

Når vi sier at dyreeier´s dyr er dyreeier´s ansvar, 
er det som om vi har antent en molotovcoctail. Vi 
blir utskjelt på det groveste - for de har jo henvendt 
seg til oss om hjelp - ikke for å høre våre meninger 
- eller en lekse som de også kaller det - så ber de 
oss dra ....... i vold eller legger på telefonen.
Så sitter vi der, varme i toppetasjen mens vi tenker 
på disse stakkars dyrene som har slike følelses-
løse eiere, undrer på hva som skjer.....Disse henv-
endelsene hadde det vært godt å vært foruten.
MEDIA:  
ASFALT: Kari Mills om vennskap med dyr

FEBRUAR v/Kari Mills
Februar blir travel, bare på en plass hanskes det 
inn 6 katter til sterilisering og kastrering, samt at 4 
katter som var blitt hjemløse hanskes inn.
Pelsen på den ene katten var så sammenfiltret at 
det lignet tjukk filt. 
Den lille kattungen som sprang mjauende rundt i 
pøsregnet uten at noen brydde seg var så 
avmagret i mangel på mat og omsorg at livet stod 
ikke til å redde.
Det har i alle år vært “tradisjon” å dumpe katter hos 
meg, en mørk og regnfull februarkveld satt en sort 
bamse av en katt utfor døren. Den var nok 
temmelig sulten, for det tok minimalt med tid å få 
den inn i et transportbur og inn i varmen. 
Han la seg ned og rullet rundt. Da vi gikk gjennom 
pelsen for å sjekke for utøy måtte vi gi opp. 
Her hadde vi nok en filttøffel. Avgårde til veterinær 
for kastrering og løveklipp. Katten ble 
dødsfornærmet over å ha mistet den “fine pelsen” 
- så det ble en god del sure blikk, knurr og fres. 
Neste historie er om katten som dro med en 
supplybåt off- 
shore. Mulig 
den hadde hørt 
om den gode 
maten olje- 
folkene får. 
I nesten to uker 
holdt den seg 
ute på dekk før 
kapteinen klarte
å lokalisere 
katten og fange 
den inn. Katten 
var utslitt og full 
av hydralikkolje, han ble vasket og fikk egen lugar.
Mat og vann ble også servert.
Supplybåten Skandi Hugen hadde flere oppdrag 
og måtte være i Nordsjøen en god stund. 
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Kapteinen og besetningen kalte opp supplybåten 
Skandi Feistein som var på vei mot land. 
Katten ble overført til Feistein og ble hentet av oss 
i Tananger. Det ble flere veterinærbesøk og 
spesialbehandling. Katten har fått navnet Hugen 
etter supplybåten.
En annen sak som ble ganske heftig denne 
måneden var når Mattilsynet sammen med 
Dyrevernsnemda tok en avlivingsaksjon hos en 
person som er ressurssvak men som “samler” på 
katter. Vi har tidligere avhjulpet personen og 
sammen med Stavanger Kommune fikk hun lov å 
beholde 2 katter. Disse fikk vi sterilisert og  
IDmerket. Dyrevernsnemda leverer inn innfangede 
katter til Mattilsynet for å sjekke ID itilfelle noen 
har en eier. Vi vet om at ihvertfall en av de kattene 
Stvgr. Kommune tillot beboeren å ha samt at 
katten var registrert på oss via IDchip ble avlivet 
uten at Mattilsynet kontaktet oss hverken før eller 
etter avliving. Uten diskusjon et klart brudd på 
forvaltningsloven. Det ble skikkelig fart i mailsys-
temet frem og tilbake før det endte opp med et 2 
timers langt møte med Mattilsynet.
MEDIA: 
20/2: 
- TV-Vest lager reportasje om 
offshorekatten Hugen 
- Stavanger Aftenblad skriver om 
offshorekatten Hugen.       
- Framtida.no skriver om offshorekatten 
Hugen.

FAKTA OM DET SÅKALTE DYREPOLITI I 
ROGALAND
Her er kun en person som tar seg av det kriminelle, 
strafferettslige, sannsynligvis etter info fra 
Mattilsynet. Katt og kjæledyr inkluderes ikke. 
Ingen aner hvem personen er bortsett fra 
Mattilsynet. 
Ingen kjenner personens tlf.nr
Hipp Hurra for Dyrepoliti!

MARS v/Kari Mills
Vi hanker inn katter til sterilisering og kastrering 
mellom vårrengjøring og hagejobbing på Hinna. 
Meldingen om nok en forlatt katt gjør at vi trår til.
Utrolig hvor hjerte-
løse folk er. En meget
syk eldre dame 
havner på hjem og 
to miljøarbeidere 
mater og steller katt-
ene i flere måneder i 
håp om at eier kom 
tilbake. Det gikk ikke  
slik og kattene kom 
til oss + noen til og 
pluss enda noen.

To mediastudenter ved UIS blir inspirert av en ung 
dame som har samlet inn mange underskrifter for 
gratis kastrering. Mediastudentene kontakter oss og 
lager en liten film av det hele. 
Mattilsynet ville ikke kommentere...........
Foreningen Lucasorganisasjonen, som driver med 
hjelp til katter og kaniner, har i år flyttet inn i nye 
lokaler. Vi ble invitert på besiktigelse og hadde 
et hyggelig møte. Forhåpentligvis kan vi hjelpe 
hverandre da vi står for det samme.
Årsmøtet ble avholdt 27. mars med godt oppmøte. 
Jeg sa farvel til å være leder, men fortsetter som 
kasserer. Jeg takker for meg som leder, og spenner 
ballen videre til Eli som nå er DSR´s nye leder. 
Tvi-tvi.
Så langt er 27 katter steriliserte/kastrerte, 29 katter 
er hanket inn, 17 veterinærbesøk
MEDIA:
16/3:
- Nettkanalen “Utsnitt.net”: Kastrering
25/3:
- Nrk-P2: ECCOPROGRAM FRA 
AUGUST 2013:  Kari om livet og om dyr

APRIL v/Eli. L. Gilje
Melding om noen kaniner som stod i kummerlige 
forhold. Kun gammelt muggent brød å spise. Slik 
hadde de stått ganske lenge. Som så mange gang-
er før, ble det oss som måtte bli redningen. Da vi 
kom på plassen var forholdene så graverende at vi 
ikke så andre muligheter enn å ta disse med. Snipp, 
Snapp og Snute lever nå sine glade dager i ett stort 
innegjerdet område med tilgang til alle fasiliteter.
                                          Noen dager senere står    
                                          plutselig en skjønn, prat-  
                                          som pusefrøken på trap-  
                                          pen, hun får navnet    
                                          Sweetheart og viser raskt   
                                          at hun lever opp til   
                                         navnet sitt. 
                                         På vakttlf kommer det inn   
                                         melding om en voksen 
                                         pus i veldig dårlig forfat-  
                                         ning. Dette har vi da hørt  
                                         før, så vi ber om bilder.    
                                         Da vi så bildene kunne  
                                         vi ikke få hentet katten 
raskt nok. Den hadde et sår som var så betent og 
råttent at vi kunne lukte det på lang vei. Katten var 
ikke helt medgjørlig, men omsider fikk vi den i bur. 
Det ble full fart til nærmeste vakthavende veterinær. 
Veterinærens første tanke var avliving, grunnet 
kattens elendige forfatning. Her satte vi foten ned. 
Vel....Monty, ca. 8 år gammel utekatt er den største 
kosebamsen man kan ønske seg. I dette tilfellet 
brukte vi samme veterinær til å kastrere &sette 
chip, både vi og veterinæren smilte like bredt. 
Monty er nok et bevis på at respekt for individet er 
en praksis vi står for.
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King ble tatt inn av oss etter at en snill dame hadde 
forbarmet seg over ham. Han hadde gått rundt i 
Hillevåg, forkjølet og fæl, ingen så syn på å gi 
han en sjanse, før denne damen dukket opp. Hun 
hadde allerede to andre puser hun hadde reddet, 
leiligheten var ikke stor nok for 3 sky katter.
- Katter ble flyttet fra Mills til Hinna.
 
MAI v/Eli. L. Gilje
Mai starter med nok et tragisk tilfelle, en jente har 
fått lånt en felle av noen vi ikke kjenner, til å fanger 
inn en pus hun trodde var sin, noe hun fant ut at 
den ikke var. Så hva gjør man da...
Selvfølgelig er 
dyrebeskyttelsen 
den første en tenker på. 
Da det ikke er så mange 
som ønsker å ta inn sky 
katter ble det da avliving 
eller oss. Så da ble det 
jo oss da....Sukk, pusen 
fikk navnet Rex og har 
nå et godt liv hos oss. 
En tynn forkommen pus, 
blir tatt inn etter å ha blitt 
observert gående ute 
ganske lenge. Etter å ha 
vært hos oss ca. 2 uker 
dukker det plutselig en 
annonse opp på en av 
savnet sidene på Facebook. Ut ifra bildene lignet 
dette veldig. Vi ringte personen, og heldigvis ble 
dette en lykkelig slutt, pus og eier ble gjenforent. En 
skulle tro eier ble overlykkelig, men det eier henger 
seg opp i var at pus var tynnere nå enn da den ble 
forsvant. Hva skal man forvente? At pus er tyk-
kere etter å ha gått gatelangs i ukevis. Vel....pusen 
hadde heller ikke chip.
En tynn avmagret kattunge på 950 gr ble funnet 
i 17.mai oppstyret og var temmelig forvirret. Den 
sovnet godt og trygt når den kom til oss.
Dagen etter ble en skjønn liten kattunge på bare 
710gr. funnet. Også denne utrolig avmagret.
MEDIA:

JUNI v/Eli
Juni starter med melding om en godt voksen 
“herre”mann som går gatelangs, ingen eier i mils 
omkrets. Syk og gammel. Pusen blir levert til Ani-
cura og hentet av oss. 
Fra Hinnakrossen får vi inn en melding om en tam 
nydelig pus med store sår. Innmelder har prøvd å 
finne eier uten hell, pusen trenger hjelp. 
Den havner selvfølgelig hos oss. Alle sår er grodd 
og vi har en fornøyd pus. Det merkes at ferien 
nærmer seg. Vi får vi inn melding om en ung pus 
som har løpt rundt i sentrum og har vært innom to 
familier . 

Den ene flyttet og den andre skulle flytte nå, og 
ingen pus fikk være med. Igjen ble vi løsningen.
Melding om en bitteliten bylt av en pusekatt som     
                                  ligger urørlig å flyter i renne-     
                                  steinen. Vi rykker umiddelbart   
                                  ut, pakker bylten inn. 
                                  Det neste døgnet besto kun  
                                  i varme, spesialmat og om-  
                                  sorg. Ikke en gang vi hadde 
                                  trodd at dette kunde ende  
                                  bra. Men heldigvis tok vi feil. 
Bajas legger på seg skremmende fort og er den 
skjønnaste bylt med 
store øyner. 
Et par med sin 2 år 
gamle pusekatt,som 
de nærmest for-
langer at vi skal ta 
imot. Vi har ikke for 
vane å ta imot puser som har et hjem, det er nok 
tragiske tilfeller. Grunnen var at de ventet barn og 
barnet kom før katten. Det ble en heftig diskusjon, 
men vi skjønte etter hvert hva skjebnen til denne 
pusen ville bli om vi ikke tok den inn. 
(P.S Håret reiser seg)
På Eiganes hadde det lenge gått en stakkars 
pusekatt, godt voksen og skreket etter hjelp. 
Innmelder hadde prøvd alt for å få hjelp til denne, å 
hjelpen det ble oss. Og dette er bare begynnelsen 
på ferien.Ferien (for noen) ender nok med 0 hår, og 
ønsker om hår donasjoner.
MEDIA:
20/6 Kari i NRK studio Katteprat

JULI v/Eli
Så var den travleste delen av fellesferien i gang, 
iallefall for oss For det startet med 4 knøttsmå nurk 
på ca. 100 gr. Mor overkjørt. En av våre medlem-
mer stod en tidlig morgen fortvilet på døren hos 
oss. Så ingen annen mulighet enn å kjøre dem til 
veterinær for avliving om ikke vi kunne ta dem inn. 
Vi har fylt til randen, men samvittigheten når man 
ser disse små. gjør at man bare handler 
Det er bare å 
brette opp ermene, 
sette øyelokkene                                                 
opp med klesklyper, 
og stålsette seg for de 
neste ukene. Her må 
det mates ørten 
ganger i døgnet i 3 
uker fremover.Sukk....
Vi får melding om en 
pus i dårlig forfatning 
i en kolonihage. 
Halen ser miserabel 
ut og pusen trenger veterinærbehandling. Den kom-
mer selvfølgelig til oss.



7.

En forespørsel med ønske om et møte med oss 
kommer fra en representant fra MDG. Valgkampen 
står for dørene. 
Alltid interessant å 
diskutere med 
politikere som har 
et hjerte for dyre-
velferd, så vi tar 
et hyggelig møte 
på Dyrenes Hus. 
Da får også 
representanten sett
 huset og dyrene. 
Neste melding er en fortvilet nabo som observerer 
en desperat innelåst pus i et fraflyttet hus. Vi blir jo 
like fortvilet, men vi har desverre ingen myndighet 
til å bryte oss inn. Mattilsynet, Kommune etc blir 
kontaktet og pusen kommer omsider i hus på Hinna. 
Den var livredd og utsultet. Stakkars! Men nå skal 
det bli bedre dager. I slutten av juli får vi en telefon 
fra Dyrevernsnemden. De lurer på om vi kan ha en 
katt her i en periode. Mot betaling, da personen som 
har pusen nå skal reise på ferie dagen etter. Det er 
så man blir målløs. Dyrevernsnemda av alle burde 
jo kunne lovverket. For det første er det ulovlig å 
bare reise ifra ett dyr. Dyrevernsnemda, som også 
er i kontakt med denne personen burde vel heller 
opplyse denne personen om at det vanker en saftig 
bot om dyret bare blir forlatt. At de tør å spørre oss 
om å passe denne katten, mot betaling,er jo det
samme som å be oss om å bryte lovene. 
Vi er en frivillig organisasjon, ikke en kennel el. 
pensjonat.Dette vet Dyreverndsnemda godt- Burde 
iallefall vite. Så nei, denne pusen kom ikke til oss.

AUGUST v/Eli
En fortvilet eldre dame tar kontakt. Hun har “ut av 
det blå” plutselig blitt fostermor, da en pus med sine 
4 små har funnet det for godt å innkvartere seg i 
kjelleren hennes. De er på toppen av det hele sky, 
så hun vet ikke sin arme råd. Av erfaring vet vi jo 
at sky katter desverre ikke får en sjanse så mange 
andre plasser enn hos oss, så vi fikk 5 nye beboere. 
Etter noen få uker er kattemamma Uma super-
kosen. Herlig 
Vi avholder dugnad isammen med frivillige på hu-
set. Mye fikk vi gjordt, å vi koset oss med grillmat i 
fint vær etterpå.

SEPTEMBER v/Eli
En tidlig lørdag morgen er en av våre represent-
anter ute på tur. Hun treffer på noen fortvilte men-
nesker, som har sett en overkjørt pus som gjemmer 
seg inni hekken deres. De vet ikke hva de skal 
gjøre, klarer ikke å få pusen ut. Men, det gjør vår 
representant. Hun får pusen i bur, ser den er hardt 
skadet. Vi beslutter med en gang å kjøre til vakthav-
ende veterinær. Så til Bryne det bærer. 

Det ble raskt konstantert at dette var veldig 
alvorlig.I all elendigheten var det et lyspunkt at 
pusen hadde chip. Vi fikk tak i eier, som takket 
og bukket for at vi handlet så raskt, å, og for at vi 
kontaktet dem. De heiv seg i bilen å kom til Bryne. 
Denne pusen klarte seg desverre ikke. men vik-
tigheten av chip kan ikke gjentas nok.
Sjokkerte mennesker tar kontakt da de er vitner til 
at en katt blir kastet ut fra en bil. Katten prøver å 
hoppe inn i bilen igjen, men blir jaget vekk før bilen 
spinner vekk i full fart. Bilvånerne til hendelsen tok 
ansvar, hanket inn katten i et transportbur og kom 
til oss. En kjempekosen tamkatt, har fått navnet 
Lano. 

OKTOBER v/Eli
Melding om en svart pjusk pus. Noen har heldig-
vis forbarmet seg over stakkaren, gitt den mat og 
vann, samt klippet bort de verste tover i pelsen. 
Innmelder har prøvd alle muligheter for å finne 
en løsning for denne pusen, uten hell. Vi har jo, 
som alltid, samvittigheten i orden, så pus har nå et 
hjem hos oss. 
En sen mandagskveld tikker det inn en melding 
om en pus. Innmelder lurer på hvor lenge det er 
greit at en pus står utendørs i bur, uten mat og 
vann. Vi prøver å nøste opp i hva hun mener. 
Hvilket bur, hvor lenge har det stått osv. Det viser 
seg da at pus har stått i dette “buret” i 10 dager. 
Vi ber om bilde, da vi fremdeles ikke helt skjøn-
ner dette. Bildet vi da får tilsendt gjør at vi hopper i 
bilen, nesten bare på sokkelesten. 
“Buret” viste seg å være en trådfelle!
Hvordan noen kan ha samvittighet til å sette opp 
en felle, ikke sjekke den, eller enda verre, bare 
se på at et dyr står i en slik felle i 10 dager!!! Uten 
mat og vann er ubegripelig!
Pusen var godt voksen, kunne ikke engang snu 
seg i fellen. Den hadde stått i regn og vind uten 
tilgang på vått eller tørt. De ulene den kom med, 
kommer vi aldri til å glemme. Heldigvis ga noen til 
slutt beskjed. Ibra er en takknemlig pus, som viser 
med hele sin eksistens hvor glad han nå er. For 
den personen som hadde satt opp denne fellen, 
får det heldigvis konvekvenser.
For en tid tilbake observerte vi en sak som ble lagt 
ut på diverse facebooksider, ang. en pusemamma 
med noen små. Det var mange som engasjerte 
seg i denne saken. Heldigvis. Noen meldte seg 
som fosterhjem gjennom en annen organisasjon 
,så vi trodde saken var løst. Vi blir da litt overras-
ket da vi nå, etter så lang tid, får spørsmål om å 
ta inn denne pusemammaen. Å jo, det stemmer 
som vi trodde at disse har fått et midlertidig hjem, 
saken er bare at denne organisasjonen har fått 
omplassert kattungene, og har ikke anledning å ta 
seg av moren da hun er sky. 
Denne pusen har fått bopel hos oss og trives.



8.

På mail får vi inn melding om en pusemor med 4 
små. Ikke tamme. En snill mann har gitt dem mat. 
Da han ikke har mulighet for ta å seg av disse selv, 
kontaktet han Mattilsynet med spørsmål om hjelp. 
                                               Til svar fikk han at    
                                                han bare måtte      
                                                slutte å mate dem. 
                                                Det syntes han var  
                                                fæle greier. Skulle   
                                                de sulte da? 
                                                De stopper jo ikke å 
formere seg eller blir friskere av å  sulte. 
Så han fortsatte å mate  (heldigvis) i skjul. 
Vi blir nok en gang, mildt sagt, frustert over hvilke   
råd Mattilsynet gir. 
Mor med barn bor nå på Hinna

NOVEMBER v/Eli
Nok en hektisk måned for oss. vi har ikke før 
startet måneden før vi får beskjed om et bittel-
ite, forfrossent nøste av en kattunge. Vi kunne jo 
selvfølgelig ikke si nei, så enda en liten fikk nytt 
hjem hos oss. Få dager senere får vi beskjed om 
en liten kattunge som hyler febrilsk på hjelp. 
Finneren tråler 
nabolaget i håp om 
å finne eier. Nytteløst.
Ingen bryr seg. 
Den kom til oss.
En tidlig morgen får 
vi tlf fra et firma, 
de hadde tidligere på 
morgenkvisten fått en
ny ansatt i form av 
en liten herremann på 
ca. 2 mnd. Dette var
litt i yngste laget å 
starte karrieren, så til Hinna kom enda en liten 
beboer. Samme dag får vi nok en henvendelse. 
Stor, fin jentepus, som har vandret rundt i de kalde 
gatene i lang tid. Det er ikke det spor kjekt å være 
ute i kulden. Sulten er 
den også. Eiere er etter-
lyst alle mulige plasser, 
chip mangler. Hva skal 
man gjøre? Enda en pus 
ankommer Hinna. 
På en annen sak får vi 
inn en pusemor med 
noen søte små. 
Enda en liten kattunge 
på ca. 2 mnd blir funnet 
alene og forlatt i disse 
kalde bygatene. 
Hos oss er det husrom 
og hjerterom.
Ny tlf fra en bedrift, det dukket opp en pen frøken 
på let etter mat og husrom.  

      2017 Årsrapport i kortversjon:

 Vi har avholdt 12 styremøter.
 Vi har avholdt 3 ekstraordinære møter. 
 Vi har hatt 3 dugnader på Hinna
 Medlemstallet har dalt litt
 Antall dyr i vår varetekt 1. januar 2017:  218
 Antall dyr tatt inn i 2017:      89
 Antall dyr tatt ut   i 2017:                              159
 Antall dyr i vår varetekt 31 desember 2017:  148

  Antall saker behandlet::                               1035 (i fjor 1263)
  Saker ang. katt:                 63% (i fjor 68%)
  Saker ang. hund:                12% (i fjor   5%
  Saker ang. diverse:                13% (i fjor 14%)
  Saker ang. fugl:                   7% (i fjor 6%)
  Saker ang. gnagere:                  3% (i fjor 3%)
  Saker ang. vilt:                1,5% (i fjor 1%)
  Saker ang. gårdsdyr:                0,5% (i fjor 2%)

  Vi har avlagt veterinærbesøk:          50
  Dyr sterilisert / kastrert:           61 (34 F , 27 M)
  
  Dyrearter vi har hatt inn i 2017: Katt, kanin, fugl 

Da den ankommer oss, finner vi raskt ut at den 
(gudskjelov har chip, eier blir kontaktet). 
Gjensynsgleden ble stor.

DESEMBER v/Eli
Nok en sak med en pusemor med barn har hatt 
tilhold under en terrasse i lange tider. 
Mat blir satt ut, men 
menneskekontakt er 
ikke å foretrekke- 
Kaldt og surt er det, 
etter en dags lirking 
og luring ble det både 
varme, mat og hus- 
rom for disse to hos 
oss. Året er nesten 
omme. Vi håper og 
ber om at 2018 skal bli ett bedre år for alle to - og 
firbeinte. Det er jo lov å håpe :) 


