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Inskickat av: ANNA GABRIELLA ELISABETH KLINTESTAM

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta
Organisationsnummer
802491-8099
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
25000
Organisationens postgiro eller bankgiro
5406-7921
Organisationens firmatecknare
Gabriella Klintestam

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
ANNA GABRIELLA ELISABETH KLINTESTAM
E-postadress
gabriella.klintestam@gmail.com

Mobiltelefon
076-0224855

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
0762 949 243

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
voovmalmo@gmail.com

Hemsida
https://voov.nu/lokalt/voov-malmo-skane/

Besöksadress
Har ej

Postnummer besöksadress
12345

Ort besöksadress
har ej

Postadress
finns ingen besöksadress

Postnummer postadress
12345

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Gabriella Klintestam

Telefonnummer
0765-023314

E-post
gabriella.klintestam@gmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Mona Karlsson

Telefonnummer
0705-481439

E-post
mona-karlsson@live.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Gabriella Klintestam

Telefonnummer
0765-023314

E-postadress
gabriella.klintestam@gmail.com

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

22

Antal kvinnor

22

Antal män

0

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

10

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Ett jämnställt samhälle fritt från våld.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Föreningens arbete riktar sig till våldsutsatta personer som har husdjur och som håller på att påbörja processen med att ta sig ifrån den
våldsamma relationen och ska få komma till skyddat boende.
Organisationen startades för att jobba för denna grupp då det ofta finns stora svårigheter att ta med djur till skyddat boende och
våldsutsatta ibland därför hamnade i en oerhörd prekär situation där de fick välja mellan att inte fly alls eller göra det utan sitt djur, en
situation som inte är rimlig att någon ska befinna sig i. Vi jobbar egentligen med våldsutsatta genom den myndighetskontakt de har så
att vi kan säkerställa att de faktiskt lämnar relationen och inte stannar kvar efter att ha löst situationen med djuret, men vi märker att
många är väldigt måna om sina djur och först är redo att lämna när de har en bra kontakt med oss, så vi för därför ofta diskussioner
direkt med den våldsutsatta så hen känner sig trygg.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Bidraget vi söker från Malmö stad är främst till för våra löpande kostnader för att föreningen flytande och det gäller poster som post,
administration, transportkostnader, bankavgifter, dator och skrivare och utåtriktad verksamhet som tex att trycka upp material mm.
Sen behövs ofta mer till djuren än
vad som är tänkt från början i vår organisation då tanken var att ägarna själva skulle stå för alla kostnader som var kopplade till sina
djur. I realititen är det sällan det blir så, många våldsutsatta har det riktigt illa ekonomiskt och trots att de ofta lagt mer på sina djur än
sig själva så är många djur i dåligt skick fysisk eller psykiskt och behöver insatser från vår sida. I den utsattheten människorna och
djuren står i så arbetar vi annorlund och ser till att ta kostnaderna som ägarna inte kan ta så att de kan få känna att deras djur har det
bra och de kan läka själva. Pengar till detta kommer från privata donationer eller från föreningar och fonder.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Vårt arbete möjliggör i många fall att de våldsutsatta kommer bort från våldet till skyddat boende då de får en chans att lämna med
djuret på en säker plats undertiden. De personer som är utsatta för våld i nära relation är ofta väldigt utsatta och behöver mycket stöd
för orka lämna och för vår grupp
med djur så finns det en övervägande risk att de stannar kvar i våldet och inte tar steget om djuret inte också kan tas ur situationen, det
förekommer tyvärr mycket hot och våld även mot djuren och att djurens väl används som påtryckningsmedel av förövaren.
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Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Genom att vi arbeter med kommuner, länsstyrelser, polisen, socialen och olika ideella organisationer så skapar vi en förståelse för
problematiken som varit bristfällig tidigare. Det gör också att andra aktörer börjar arbeta med frågan och skapa lösningar, vilket
behövs för en ideell orgination kan inte göra allt för denna svåra situation. På längre sikt så kommer det finnas fler lösningar för de
våldsutsatta med djur och mer förståelse för deras problem istället för något som de får sköta själva eller får hjälp med beroende på
tur. Förhoppningsvis kommer vår målgrupp på längre sikt inte alls möta den oförståelsle som de har kunnat mötas av tidigare med sin
problemställning våldsutsatt och djurägare och då också få snabbare och bättre hjälp med placering.

Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Uppstår problem tar vi tag i detta omgående, diskuterar igenom och ändrar rutiner och förhållningssätt för att undvika att det
upprepas. Det sker löpande på styrelse- och arbetsgrupssmöten och i verksamheten och i samråd med riksorganisationen. Vi är en
liten organisation där de ideella
krafterna först och främst läggs på att få till trygga och säkra placeringarna för alla inblandade från ägare till jourhem och volontärer
som utför arbetet.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
I vår förening hjälper vi alla som utsätts för våld i nära relationer oavsett ekonomiska förutsättningar, kön, sexualitet, härkomst etc och
vi välkomnar alla människor i vår volontär-verksamhet så länge de visar respekt, empati och förståelse för vår målgrupp. I praktiken
så hjälper vi nästan enbart kvinnor
vilket får ses som en konsekvens av vårt ojämnlika samhälle.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Nej
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Malmö stad placerar de våldsutsatta men har oftast små möjligheter att placera eller hantera deras djur. Malmö stad har ofta sökt oss
för att få hjälp med djurplaceringar både för våldsutsatta men även personer som saknar skyddsnät och lever i utsatthet, tex personer
som ska in på avvänjning eller sjukhus och har djur.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

143 425,19

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

3600

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

0

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

0
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Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsbera&#776;ttelse fo&#776;r verksamhetsa&#778;ret 2020.pdf (753 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Ekonomisk berättelse för 2020.pdf (170 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Ekonomisk berättelse för 2020.pdf (170 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse 2021.pdf (170 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
preliminär budget 2022.pdf (41 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Preliminär verksamhetsplan för 2022
preliminär verksamhetsplan 2022.pdf (229 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll 2021.pdf (564 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Styrelseprotokoll 2021-02-28.pdf (323 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar.pdf (129 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Av de djur vi hade i jour under 2020 så var 7st från Malmö.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Preliminär budget 2022
INTÄKTER

Medlemsavgifter: 2 500,00 kr
Bidrag från Malmö stad: 25 000,00 kr
Insamlingar: 5 000,00 kr
Summa 32 500,00 kr

KOSTNADER

Veterinär: 10 000,00 kr
Djur: 7 000,00 kr
Transportkostnader: 5 000,00 kr
Bankavgifter: 1 500,00 kr
Telefon o porto: 3 000,00 kr
Utåtriktad verksamhet (beachflagga, visitkort, informationsmaterial): 7 000,00 kr
Postbox: 6 000,00 kr
IT (laptop, skrivare, mobil): 10 000,00 kr
Utskriftsmaterial (papper, toner): 1 500,00 kr
Summa 51 000,0 kr
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Under 2022 kommer vi fortsätta vårt arbete som påbörjas 20202021 att bygga upp en stabil organisation. Fokus är vår
kärnverksamhet. Att möjliggöra uppbrott från en våldsrelation
genom att vi tar in djuren kräver både akuta och långsiktiga
krafter hos oss som behöver stort fortsatt fokus.
Vi tittar tillsammans med övriga lokalföreningar på obligatoriska
volontärutbildningar, även utbildningar inom säker
djursäkerhet/ säker hantering av djur och grundläggande
djurskötarkurser som finns tillgängliga online via
Djurskötarkurs.se.
Vi har idag 3 större sponsorer som täcker foder till hund/katt,
försäkring & veterinärvård. Vi kommer fortsatt leta fler att bygga
hållbara relationer med.
Vi kommer fortsätta lägga vikt på gott samarbete och god
kontakten mellan oss och socialtjänsten, kvinnojourer,
länsstyrelsen och polisen.
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Epost: voovmalmo@gmail.com
Tel: 076-294 92 43

www.voov.nu
VOOV - Veterinär omtanke om våldsutsatta
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