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Ny proffsig registerhållning på Hundstallet
Hundstallets medlems- och givarhantering tar ett stort steg framåt när vi nu inför databas
leverantören KomMeds registersystem för insamlingsorganisationer. I stället för att ha två olika
register som hittills, samlas nu alla dessa uppgifter i ett enda register. Vi undviker dubbleringar och kan bli mycket snabbare på att registrera och avisera medlemmar, registrera medlems
avgifter och gåvor och tacka givare. Men lika viktigt är att vi med tanke på den ekonomiska
utmaning som vår vision innebär kan bli mycket effektivare på att samla in medel för en utbyggnad i Stockholm och Göteborg.
Hundstallet har länge letat efter ett
system för våra register som ger oss
en stabil registerhållning och samma
möjligheter till effektiv insamling som
de brittiska insamlande organisationer vi rapporterat om tidigare. Nu har
vi hittat en optimal lösning. KomMed,
vår nya leverantör av databastjänster,
har skapat ett eget avancerat system,
speciellt uppbyggt för mindre insamlande organisationer, och helt anpassat
till svensk data- och penninghantering.
Över 30 organisationer använder sig redan av KomMeds tjänster. Bland dem
finns Stadsmissionen, som nu har ett
års erfarenhet av systemet.
Nya möjligheter
Hundstallet får nu tillgång till det modernaste verktyget för medlemskapsoch insamlingshantering som finns på
marknaden, och administrationen blir
lättare. Hundstallets egen kommuni-

kation förbättras tack vare lättheten
att ta fram adresser till olika grupper
– styrelse, arbetsgrupper, doggy walkers – samt för medlemsutskick som
Hundstallsnytt. Den nya databasen
ger oss också möjlighet att använda
nya insamlingsmetoder som våra vänner och supporters frågat efter. Vi kan
inom kort erbjuda möjligheten att bli
månadsgivare och bidra med en fast
summa varje månad via autogiro. Det
är ett behändigt sätt att stödja Hundstallet, som ger oss stabilitet i ekonomin, men som inte känns så tungt
i plånboken hos givarna – ett stöd på
avbetalning kan man kalla det. Det blir
också möjligt att ge gåvor via SMS,
snabbt och enkelt. KomMed är kopplat
till Bankgirocentralen, Plusgirot samt
till SPAR-registret. Detta ger oss möjligheter att välja ut och köpa adresser
för riktade utskick och automatisk uppdatering av vårt register. Systemet er-

Hjälp våra hundar att sova gott om natten
Funderar du på hur du kan stödja Hundstallet ytterligare? Då kanske ett sponsrat vårddygn kan
vara något för dig.
Avgiften för ett vårddygn, 200 kronor, motsvarar snittkostnaden för en hund uppstallad i
ett dygn på Hundstallet. I det ingår veterinärvård, omsorg, foder, hyra etc.
På vår webbplats får du hjälp med hur du ska gå tillväga. www.hundstallet.se
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bjuder också många andra möjligheter,
till exempel koppling mellan registret
och webbplatsen, som vi ska studera
närmare. Hundstallet äger givetvis sina
egna data, och kommer att ha en egen
backup som uppdateras löpande. Alla
användare får också kostnadsfritt tillgång till KomMeds systemutveckling.
Utvecklat av entusiaster
– Vi kan hjälpa Hundstallet till en enklare medlemsadministration och också
göra det lättare att nå fler i samhället
som vill ge gåvor till Hundstallet. Det
innebär en långsiktigt stabil finansiering
av verksamheten och Hundstallets nya
projekt, menar Jonas Berg, KomMed.
Hundstallet har sannerligen kommit svindlande långt ifrån fattiggubbens
stumma vädjan om allmosor utanför
en österbottnisk kyrka – 1800-talets insamlingsteknik.

Öppet hus för alla
Söndagen den 5 september samlades drygt 1 500 hundvänner när Hundstallet
sedvanligt öppnade portarna för alla intresserade. För en del var det premiärbesök, för andra tradition och några var där som stolta ägare till före detta
inneboende hundar.
På den soliga gårdsplanen myllrade det
som vanligt av både barn och vuxna
samt hundar i alla dess färger och storlekar. Det är onekligen en skön syn. På
”parkeringen” hade volontärerna fullt
upp med att passa besökande hundar
så att mattar och hussar kunde titta in i
Hundstallets lokaler.
Det är endast vid dessa öppna hustillfällen som allmänheten släpps in i
hundstallarna för att vandra runt, titta
på rastgårdar, boxar, hundarna och ställa
nyfikna frågor till personalen. Och många
var de som passade på att få reda på lite
mer om verksamheten och kanske någon
speciell hund de fastnat lite extra för.

Höstens Öppet hus lockade som vanligt
många besökare.

Populära Amstaffar
Ett av flera kära återseenden stod Jonna
Elf och Felix för. De kom ända från Örebro för att visa upp Felix för Hundstallets personal. Jonna var dessutom extra
angelägen att få visa vilken trevlig ras
amstaffen är.
– Vi som har staffar måste försöka
ändra folks förutfattade meningar om
rasen. De är orädda, smärttåliga och
intensiva, men det finns inget ont i generna på dem. Felix är helt underbar, sa
hon och klappade om honom.
Underbara var även de åtta amstaffvalpar som turades om att roa sig i

klapphörnan. Barnen stod på kö för att
få leka och kela en stund och föräldrarna stod med tindrande ögon utanför
(en och annan tog även mod till sig och
kröp in). Åtta veckor gamla valpar gör
ju de flesta lite blödiga.
Djurpolisen
En helt annan sida av hundlivet på Hundstallet är anledningen till att de kommer
dit. Just nu är lokalerna överfulla, bland
annat på grund av ökade vanvårdsfall.
Sedan ett år tillbaka har Stockholmstraktens hundar nämligen fått ökat skydd av
polisen via en särskild djurpolis, vilket
gör att fler hundar omhändertas. Tre av
djurpoliserna fanns på plats för att informera om sitt arbete och hur man ska
gå tillväga vid till exempel misstänkt
vanvård eller om man har problem med
grannens aggressiva hund.
Interaktiv kiosk
Ett annat besök stod PanVideo för. Hemsidan och Hundstallsnytt har visat sig
inte vara fullt tillräckligt för att intresserade ska kunna skaffa sig upplysningar
om de hundar som söker nya hem. Så
för att lättare kunna sprida information

Maria Wicknertz från PanVideo berättar om
den nyframtagna infokiosk som företaget
sponsrar Hundstallet med. Här kan besökare
själva söka information om bland annat
Hundstallets verksamhet och aktuella om
placeringar.
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Många tog med sina egna hundar, så ”parke
ringen” hade fullt upp.

om Hundstallets verksamhet har företaget PanVideo stöttat Hundstallet med
att ta fram en infokiosk. Det var premiärvisning av kiosken denna dag så
kollegorna Maria Wicknertz och P-J
Jansson från PanVideo fanns på plats
för att instruera besökarna och finjustera vissa finesser. Innehållet kommer

Rebecka Ahlstedt, 9 år, stortrivdes i klapp
hörnan.

att byggas ut efter hand, men redan
nu kan man läsa om, se bilder och filmer på de omplaceringsklara hundarna
samt få reda på fakta om vilka som jobbar på Hundstallet och hur verksamheten finansieras.
Infokiosken kommer framöver att
finnas med vid mässor och andra aktiviteter. Nästa tillfälle blir Stockholm
Hundmässa den 18–19 december på
Stockholmsmässan.

Åkeshovsdagen
Förutom nämnda aktiviteter ordnade
Hundstallet med en mycket uppskattad korvservering (speciellt av hundarna), försäljning av leksaker och koppel, medlemsinformation och värvning

8 stycken, 8 veckor gamla valpar av amstaff
blandning regerade i klapphörnan, där de
fick turas om att socialisera under dagen. De
busade och gosade med barnen och varandra
och blev självklara favoriter. Samtliga valpar
(7 tikar & 1 hane) är nu redo för omplacering.

samt bössinsamling. Stämningen förhöjdes ytterligare av andra aktiviteter
runt omkring, så som Kattstallets öppna hus och Åkeshovsdagen som bjöd
på olika marknadsstånd och häst- och
vagnturer.
Tack alla ni som bidrog med er tid,
pengar, intresse och närvaro. Till våren
håller vi återigen Öppet hus!

Jonna Elf från Örebro hade tagit med sig sin
staffe Felix som tidigare varit inneboende på
Hundstallet.

Ordföranden har ordet
I sommar har debatten kring kamphundar varit intensiv. Oavsett om vad man
har för uppfattning i sak så ska de hundar som är i rampljuset tas om hand
när samhället reagerar och beslutar om
omhändertagande. Då kommer vi på
Hundstallet in i bilden och vår policy är
att vi tar emot alla typer av hundar under alla årets dagar. Detta oavsett vad
hunden har gjort som innebär att dess
ägare inte längre får ta hand om den.
Jag tittade lite djupare på bakgrunden till de 421 hundar som kom till oss på
Hundstallet 2009 för att få en samlad bild
över ett år. Lite grovt förenklat så är ungefär hälften av hundarna de som smitit
hemifrån eller där deras ägare hamnar
på sjukhus. Dessa hundar hämtas oftast
samma dag eller inom några dagar av
sin ägare eller någon nära anhörig.
En fjärdedel eller 116 hundar kom till
oss på grund av vanvård där länsstyrelsen beslutat om omhändertagande, 70
hundar var hundar där vi ifrån föreningen
hjälpte enskilda personer att omplacera
friska hundar som man av olika skäl inte
längre kunde behålla. Endast ett mindre
antal hundar, drygt 15 stycken kom till
oss på grund av att de bitit någon, oftast
en människa. Av dessa tog polisen eller
vi beslut om att avliva hälften då vi inte
kunde omrikta hundens beteende och
de erfarenheter den fått genom livet.
Totalt fick 182 hundar ett nytt hem
genom vår försorg och vi eller polisen
tog beslut om att avliva totalt 32 hundar av de 421, som kom till oss. 25 av
avlivningarna skedde efter veterinärrekommendation på grund av hundens
hälsotillstånd och som sagt endast 7
stycken på grund av aggressivitet. Det
innebär sammantaget att för den absoluta majoriteten av hundar som besöker oss blir slutet lyckligt.
Med allt detta i tanken har jag följt
debatten i England där motsvarande
hundstall under sommaren har vädjat
till sin regering över att man tvingas avliva ett stort antal hundar på grund av

lagstiftningen. I England har man förbud
mot så kallade kamphundar men effekten är snarare den att den typen av hundar aldrig har varit så populära som nu i
kretsar där vi alla är ganska överens om
att hund överhuvudtaget inte ska finnas.
Siffrorna från till exempel ett hundhem i
London redovisade att de 2009 fick avliva mer än 2 800 hundar eller mer än 1/3
av de som de det året tog emot varav
cirka hälften var så kallade kamphundar.
Vi har från Hundstallets sida valt att
fokusera på att ge hundar en bra omvårdnad snarare än att delta i den offentliga debatten om vilken lagstiftning
som ska gälla. Vår erfarenhet är tyvärr
den att i den grupp hundägare som vill
ha ”farliga hundar” så spelar gällande
lagstiftning ingen eller en väldigt liten
roll – de har sina egna lagar.
Som organisation har vi som sagt
målet att ge alla hundar en andra chans.
Samtidigt ser jag med viss oro ut över
utvecklingen vi har i vår omvärld. Vi kan
självklart också få den hos oss där antalet
omhändertagna så kallade kamphundar
idag ligger på cirka 15 procent. Detta är
en väsentlig skillnad mot till exempel
London där cirka 50 procent är kamphundar med konsekvensen att det är svårare
att hitta nya hem och där personalen har
tvingats till beslut om en väsentligt högre
andel avlivningar. Allt sammantaget gör
att det blir en svår balansgång för vi vill
inte att våra gästande hundar ska bli ett
slagträ i en upphetsad mediedebatt där
våra hundar är de enda förlorarna.
Ulf

NR 3 OKTOBER 2010 SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
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Det ofattbara – utmärglade hundar
Ibland har man mycket svårt att förstå
hur människor tänker. Det händer allt
för ofta att vi får in hundar som ser ut
som levande skelett. Hundar som utsatts för långvarig svält och får läggas
in på djursjukhus för att få dropp. Efter
det väntar en långvarig process för att
få magen att acceptera en liten mängd
mat utan att den ska göra uppror. Vi
ställer oss ofta frågan varför?
Är det en hundägare som är sjuk
och inte ens kan ta hand om sig själv
eller som knappt själv har mat för dagen? Då kanske man åtminstone hade
haft en viss förståelse. Men nej så är
sällan fallet.
De hundar vi har fått in som är så
hungriga och törstiga att de väljer att
äta och dricka sina egna spyor har oftast
en helt vanlig ägare som totalt struntat i
hundens behov. Det kan vara ägare som

har ett vanligt jobb, som kör en vanlig
bil och som med gott samvete sätter sig
och äter sin middag framför en svältande hund, en hund som är ”tiggig” enligt
ägaren och stängs in i ett badrum där
den får leva på vattnet som finns i toaletten, en hund som till slut börjar gräva

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
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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

i väggarna då den känner lukten av vatten i ledningarna. Ibland förstår man att
saker och ting kan gå fel i livet men att
fullt medvetet strunta i att ge sin hund
mat och vatten och sakta se den tyna
bort är väldigt svårt att förstå och för de
flesta av oss faktiskt helt ofattbart.

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

