NR 2 JUNI 2010 SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD

André Solehov klappar schäfervalpen
Fabian och taxen Mozart.

Ingen kunde missa våra volontärer.

Öppet Hus i strålande sol
Tredubbelt nöje
På Öppet Hus den 22 maj var det 1 355
personer som kikade in hos våra hundar och umgicks med dem genom gallren. Det fina vädret lockade till besök,
liksom möjligheten till ett tredubbelt
nöje. Vi hade nämligen lagt Öppet Hus
på samma dag som den nya ridanläggningen i Åkeshov invigdes. Det gav besökarna möjlighet att titta på hundar
hos oss, katter på Kattstallet och hästar
i den nya anläggningen.
Presentation av vår nya hundsymbol
Ett tjugotal frivilliga ställde upp för att
sköta olika stationer under dagen. Det
gick inte att missa vilka som var volontärer, personal eller styrelsemedlemmar denna dag. Det gick inte heller att
missa Hundstallets nya logotyp. Alla

var klädda i vita T-shirts med Hundstallets logotyp, och dessutom var huset
dekorerat med en stor vepa med hundsymbolen.
Många aktiviteter under dagen
Våra besökare kunde få hundpassning
av doggy walkers medan de var inne
i Hundstallet. Barnen hade sin kramoch klapphörna, med snälla hundar att
klappa och umgås med. Kommersen
gick bra både vid vårt försäljningsställe för hundartiklar och vid varmkorvstationen.
Nya medlemmar = gladare hundar
Det var också köbildning vid vår informationsstation, där vi berättade om
vad ett medlemskap betyder för oss,
och tog hand om dem som ville veta
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Kerstin Farnavik t.h. pratar
medlemskap med Tina MacLean.
mera om vad som krävs för att bli doggy walker. Vi är glada för att vi fick ett
antal nya medlemmar under dagen.
Svenska Hundskyddsföreningen är tack
vare det växande medlemsantalet en
av de största djurskyddsorganisationerna i Sverige, och det gör att vår röst
hörs när det behövs för hundarnas väl.
Missade du vårens Öppna hus?
Då har du en ny chans i höst. Den 5 sept,
kl 11–14. Mer information hittar du på
www.hundstallet.se när det närmar sig.

Buttis behöver ett nytt hem
Alla våra hundar njuter av solen och
sina långa härliga skogspromenader. En
av hundarna som sitter här hos oss just
nu och väntar på nytt hem, är Buttis.
En otroligt charmig och mysig kille
som kom till oss i ett vanvårdsärende.
För att förgylla Buttis tillvaro under tiden han bor här får han som många
andra hundar åka
på permis. Veckans
höjdpunkt!
Här hos oss på
stallet är Buttis
en otroligt charmig kille, han älskar att komma
ut men han kan även var duktig på
att hitta på bus. Buttis är den som är
bäst på att skälla igång hela stallet.

Han börjar sin sång och sen hänger de
andra på. Ni kan ju föreställa er vilket
liv det blir!
Men
även
om Buttis har
sina egna idéer
om hur allt ska
gå till är det en
genommysig
kelgris vi har i
boxen. Han tar
alla chanser han får att komma upp i
knät och gosa. Och en och annan puss
blir det också.
Även helghemmen beskriver honom som en väldigt gosig och charmig
kille. När vi frågar dem om hur Buttis
sov så småskrattar de flesta. Svaren är
slående lika, på golvet bredvid sängen

eller i soffan. Vare sig han får sova i soffan eller inte har han hamnat där. När
permisfamiljen sover tassar Buttis iväg
till den härligt mjuka soffan och somnar gott. Att vi har med en sjusovare att
göra är det ingen tvekan om.
Buttis är en hund som utan problem
kan konsten att koppla av. Han ligger
gärna och vilar i samma rum som man
befinner sig i. Men även om han ser
ut som världens lugnaste när han vilar
kan även han
bli uppspelt.
Tror du att
Buttis kan vara
en hund för dig?
Tveka inte att
höra av dig till
oss.

En ny logotyp för en ny era
Hundstallets traditionsmättade gamla medaljonglogotyp får nu stryka på
foten till förmån för en ny, grafiskt enkel och tydlig logotyp, utvecklad av
reklambyrån Hummingbirds. Logotypen finns redan på vår hemsida och i huvudet på tidningen du läser just nu. Alla kommer att möta den i vår externa
kommunikation. Många har en känslomässig relation till den gamla traditionsbundna logotypen, men nu var det tid att utveckla en ny som ska spegla
våra värdeord empati, långsiktighet och professionalism. Vår ordförande Ulf
Uddman förklarar varför.
– Var tid har sin logotyp. Den nya kommunikationsmiljö vi arbetar i ställer hårdare krav på en logotyp som ska fungera i många sammanhang och i olika
format. Förberedelserna för nya etableringsplatser kräver också en logotyp

Carl Bengtsson.

som tydligare kommunicerar vår värdegrund. Alla kan se att den föreställer
en hund. Den ska vara en signal om att
vi tar hand om hundar, oberoende av
var de kommer ifrån, och inbjuda till att
söka mer information.
Logotypen ska också vara effektiv
i annonser och annan reklam som vi
kommer att producera i samarbete med
vår partner, reklambyrån Hummingbirds. Och givetvis är det Hummingbirds
som står bakom analysen och arbetet
med att utan kostnad för oss ta fram
den nya logotypen.
– Vi ville skapa en logotyp som tydligt signalerar att Hundstallet tar hand
om hundar, säger Carl Bengtsson, copy-
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writer, och medlem av det team som tar
hand om Hundstallet. Vi började med
ett omfattande arbete för att ta reda på
vad Hundstallet stod för. Gemensamt
kom vi fram till tre värdeord, empati,
långsiktighet och professionalism, som
speglar organisationen. Därefter har vi
arbetat med att skapa en symbol som
ska ge en känsla av dessa värden.
Styrelse och personal har haft inflytande på arbetet, resultatet har presenterats på årsmötet och lanserades på
Öppet Hus i maj. Vi kommer att ta fram
en serie artiklar för försäljning med den
nya logotypen, börjande med en T-tröja. De kommer att visas på hemsidan
efter hand.

Ordföranden har ordet
Årsmötet beslutade enhälligt att ändra
föreningens stadgar i den riktning som
styrelsen hade föreslagit. Detta betyder
att vi nu har den formella möjligheten att
gå vidare med planerna att etablera nya
hundstall i vårt land för att hjälpa hundar i nöd på flera orter än vad som idag
är praktiskt möjligt. Jag vill å styrelsens
vägnar tacka för förnyat förtroende och
hoppas nu att våra tankar ska få än fastare former rörande våra nyetableringar.
På årsmötet avtackades Nina Helén
som varit styrelsens sekreterare i mer
än 15 år. Hon och några andra starka
personligheter slog sig ihop och drev
föreningen ”Rädda Hundstallet” i mitten av 90-talet från de planer som då
fanns att stänga verksamheten i våra
gamla lokaler och enbart arbeta med
ekonomiskt bidrag till andras verksamheter. Nu blev det inte så utan vi fick
ett nytt och fint hundstall i Åkeshov!
För sina insatser för detta och för de
tusentals timmar Nina ägnat åt Hundstallet utsågs hon till föreningens andra
hedersmedlem.
Vår verksamhet är och har alltid
varit beroende av bidrag från dig som
medlem. Den helt dominerande delen
av vår finansiering kommer från enskilda gåvor och är av avgörande betydelse
för att vi ska kunna hjälpa hundar som
2009 blev över 400 stycken. Nu när vi
planerar för att etablera oss på nya orter är det av lika stor betydelse att vi får

hjälp från enskilda till detta på samma
sätt som vi fick när vi byggde Åkeshov.
En del av gåvorna vi får kommer genom testamenten. Funderar du på en
gåva till Hundstallet genom ditt testamente tänk på att det ska vara juridiskt
korrekt för att undvika problem för dina
efterlevande anhöriga. Om du har frågor
kring detta får du gärna kontakta mig. På
sista sidan hittar du mina kontaktuppgifter eller så kan du hämta uppgifterna på
vår webbplats www.hundstallet.se
Jag vill avslutningsvis passa på att
tacka Ulrica Ek som nu i maj har lämnat
oss för andra uppgifter.
Ulrica har under de nio år som hon
lett den dagliga verksamheten på ett utmärkt sätt synliggjort Hundstallet bland
annat i media. Vi önskar henne lycka till
med nya utmaningar i arbetslivet.
Önskar en härlig sommar till alla
två- och fyrbenta vänner!

Stöd Hundstallet genom
att skänka ett vårddygn.

Ulf Uddman
Ordförande

Håll dig
uppdaterad!
www.hundstallet.se

Betala in 200 kr på plusgiro 90 05 57-0. Uppge
ditt namn och adress samt märk betalningen
med Vårddygn. www.hundstallet.se
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma
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Nina Helén – Hedersledamot
Christina Helén, eller Nina som de flesta
av oss känner henne som utsågs av styrelsen den 8 mars 2010 till hedersledamot i Svenska Hundskyddsföreningen.
Motiveringen löd: ”För långvarigt och
förtjänstfullt engagemang inom Svenska
Hundskyddsföreningen. Christina Helén
har under många år tjänstgjort i föreningens styrelse och under en för föreningen
turbulent period var hon en av krafterna
bakom ”Föreningen Rädda Hundstallet”
som räddade och säkerställde föreningens starka status i dagsläget”.
Nina valdes in i föreningens styrelse
1996, men det hela började minst tio år
tidigare. Ninas syster Kerstin Göransson
var från 1984 föreståndare för Hundstallet och det var tack vare henne som
Nina började intressera sig för verksamheten. Nina kan nog beskrivas som
hundstallets första Doggy walker eftersom Nina fick ta hand om helghundar.
Det var på den tiden inte alls självklart

att personer utanför de anställdas krets
fick förtroende att rasta hundar. Nina
har beskrivit det som att på den tiden
”smugglades” hundarna ut till helgen
och in igen när söndagskvällen kom. På
detta sätt fick både hundarna och Nina
en trevligare helg.
Nina har gjort så mycket bra för Hundstallet men den kanske viktigaste insatsen var när Nina tillsammans med några
likasinnade organiserade föreningen Rädda Hundstallet som genom sin existens
och aktiviteter förhindrade att Hundstallet las ned. Ninas fortsatta arbete både i
styrelsen och utanför har varit ovärderligt
och man kan med fog säga att mycket
av den nuvarande organisationen vi har,
har vi Nina att tacka för. Nina har mer än
någon annan i styrelsen varit på plats på
Hundstallet för att sköta och modernisera
föreningens administration.
Som för så många andra som kommer i kontakt med Hundstallet så slutar

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2010
Ulf Uddman, ordförande
070-752 36 30
ulf.uddman@skk.se
Pekka Olson, vice ordförande
pekka.olson@agria.se
Tina MacLean, kassör
tina_grandma@hotmail.com
Ylva Darnald, sekreterare,
tf verksamhetsansvarig
ylva@hundstallet.se

Våra telefontider
Måndag 9–12 och 14–17
Tisdag 9–17
Onsdag 9–15
Torsdag och fredag 9–17

Carina Malmberg, ledamot
carina.malmberg@tele2.se
Carl-Johan Boucht, ledamot
calle@boucht.eu
Maria Pettersson, suppleant
maria.pettersson@sbk.stockholm.se
Ann Baron, suppleant
ann.baron@comhem.se
Anette Nygårds, suppleant
anette.nygards@lowebrindfors.se

Lunchstängt alla dagar
12.30–13.00
Tfn: 08-20 38 48

NR 2 JUNI 2010 SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD

Willy Heyman,
valberedning sammankallande
willy.heyman@helteco.se
Alexandra Leijonhufvud,
intern revisor
Eva Olofsson Linder,
extern revisor

Carina Dahlros, kanslist
carina@hundstallet.se

Vid adressändring
Carina Dahlros
Tfn: 08-687 47 74
Kl 10–15, tis–fre

det med att man ”får med sig” en hund
hem. Nina har just nu Nisse, en yorkshireterrier från det stora yorkshireterrierbeslaget hemma hos sig. Fast frågar
man Nina, eller Nisse, så får man svaret
att Nisse är nog inte hund – egentligen.
Om någon är förtjänt av att bli hedersledamot så är det Nina!

Svenska Hundskyddsföreningens
medlemsavgifter 2010
Årsmedlem:
190:Ständig medlem:
2 500:Vårddygn:
200:Postgiro:
90 05 57-0
Bankgiro:
5047-1028
Ansvarig utgivare
Ulf Uddman
070-752 36 30
Webbansvarig
Elin Nilsson
elin.nilsson@formatfabriken.se
Repro/Tryck
Bomas tryck, Stockholm

