
Handlingsplan 2017 
Praktisk dyrevern:  
Dyrenes hus/Lager : DBNB ønsker å leie/disponere et eget dyrehus/hjelpesenter fra 
kommunen eller andre, og skal fortsette å jobbe aktivt mot dette med blant annet oppsparte 
midler.  
 
Utvidelse: DBNB ønsker å rekruttere flere frivillige på Fauske som kan jobbe aktivt der og i 
omegn. Dette skal gjøres under regi av DBNB. Avdelingen har fått mange henvendelser fra 
området. Styret ser derfor et behov for aktive frivillige i Fauske.  
 
Fosterhjem: DBNB trenger alltid flere fosterhjem, spesielt for voksne katter. Vi skal ha fokus 
på dette på vårparten, siden sommeren ofte er vår travleste tid. 
 
Kattekolonier- Fortsette arbeidet med å avvikle kattekolonier.  
 
Holdningsskapende arbeid:  
Holdningsskapende arbeid er noe avdelingen jobber med  kontinuerlig. Dette skjer i 
prosessen med adopsjon, når vi står på stand eller når vi er ute på ulike oppdrag. Alle 
frivillige skal oppfordres til å lese Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform. Da den er 
grunnmuren til organisasjonens syn på god dyrevelferd og menneskets ansvar for denne 
 
Kastrering og ID-merking: Kastrering og ID-merking er noen av de beste virkemidlene vi har 
for å bekjempe hjemløse dyr. Avdelingen skal jobbe aktivt for å spre kunnskap om 
viktigheten og fordelen av at dyreeiere ID-merker dyrene sine, og kastrerer de artene som 
med fordel kan kastreres. Alle dyr som omplasseres gjennom DBNB er ID- merket. Alle 
katter, marsvin og kaniner som tas inn i avdelingen kastreres.  
 
Økonomi:  
Støttemedlemmer, grasrotandel og donasjoner: DBNB skal jobbe for å øke synligheten 
av måter publikum kan støtte vårt praktiske dyrevern økonomisk.  
 
Salg av produkter: DBNB planlegger å være med på Bertnesdagan og Julemessa i 
Mørkvedhallender gjenværende klær skal selges, samt kalendere og eventuelt andre 
relevante produkter.  
Loppemarked: DBNB skal avholde 2 loppemarkeder i løpet av 2017, ett på våren og ett 
på høsten 
Sponsorer: Styret ønsker å jobbe bevisst for å utnytte de områder avdelingen har for salg 
av sponsorplasser. Dette gjelder på hjemmesiden, facebook, egne trykksaker og 
stand/loppemarked. 
 
Styret har budsjettert med 70.000 kr i husleie for leie av 5 rom i deler av lokalene til Bodø 
Båt & Fritid. Det er ikke signert kontrakt pr d.d. da disse lokalene ikke er klargjort, og vi ikke 
har et umiddelbart behov for å ta disse i bruk. Lokalene innfrir ikke alle våre behov, men er 
et bedre alternativ enn ingenting den dagen vi ikke kan benytte HS på Alstad.  

 


