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Virksomhetens ań og hvor den drives
FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder
og katter. Virksomheten drives fra FOD-gBrden i Enebakkveien 866, 1290 Oslo.

Utvikling i resultat og stilling
Resultatet for 2016 er et underskudd p5 fr 333.386, en sterk reduksjon fra overskuddet i

2015 pB kr. kr. 6.572.O58,-. Endringen skyldes i all hovedsak reduksjon i inntekter grunnet
vesentlig lavere inntekt fra arv. Det er en stabil inntekt i stotte fra faste givere og grasrotandel.
Livredderordningen gir m8nedlige inntekter pB ca 60.000,-. Grasrotandelen oker ogs8 jevnt og
trutt, med nesten 3.500 givere pr. 31.12.2OL6, en Okning p3 ca 500 fra 2015. Foreningens
noenlunde faste inntekter - grasrotandel, momskompensasjon, medlemskontingenter og faste
givere - utgjor dermed ca 3 miltioner pr. 3r. lmidlertid oker ogs8 kostnadene til g8rden, til
lonn og til veteriner og stell til dyrene, slik at det fremdeles m3 jobbes med t fB p3 plass nye
inntekter.

Arsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i

regnskaps5ret og stillingen ved Srsskiftet.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Foreningen har i regnskaps8ret ikke drevet med noen form for forskning og
utviklingsaktivitet.

Fortsatt drift - forutsetningen
Det ble i 2Ot4 inng8tt rettsforlik med Stiftelsen for omplassering av Dyr, og en totalkapital pB
kr 6.660.000 vil bli tilbakefgrt til Foreningen for omplassering av dyr i trene 2015-2017. Det
er budsjettert med et beskjedent underskudd i 2OI7. Arv/gaver er budsJettert konservativt;
mens det er budsjettert med kostnader til opprustning av g8rden, herunder resterende
rehabilitering av kattehuset og arbeid pt kennelen.

Forutsetningen om fońsatt drift er tilstede.

Styret
Annet halvdel av 2016 var et turbulent halvSr for styret, da to styremedlemme. fratr8dte
sine verv i lopet av den perioden. To varamedlemmer har trSdt inn i styret, men det har
ikke fungert optimalt, arbeidsbyrden anses 3 vare for tung og det synes som om det er
behov for en revurdering av styrets sammensetning og oppgaver, samt en vurdering av
hvordan de mange administrative oppgaver i en stadig voksende forening skal ivaretas.



Som et midlertidig tiltak ble det opprettet en forsoksstilling p3 inntil 40olo admin, som evt
mB bekreftes/viderefores av det nye styret i 2OI7. Forholdet mellom styret, en (evt)
administrativ ressurs, ansatte og frivillige mB ogs8 gjennomgSs og videreutvikles, og en
prosess p3 dette er pBbegynt senvinter/v8r 2OL7.

I mai 2OI7 fratr8dte ytterligere ett styremedlem, slik at styret ved innkalling til SrsmOte i

juni besto av fire medlemmer, ett mindre enn vedtektene krever.

Arbeidsmiljoet
Arbeidsmiljoet p3 g8rden har store utfordringer knyttet tal hoyt arbeidspress og endringer i

bemanningen, primart pB kennelen. Tross ansettelsesprosesser i 2016, er det fremdeles for
lav bemanning pE kennelen. Oppsigelser/fratredener blant nokkelansatte krever et sterkt
fokus fremover p3 3 finne erstattere slik at kennelen kan holdes i forsvarlig drift og dagens
s8rbarhet ved ferie og sykdom er reduseft. Ytterligere to nyansatte har begynt for p8sken
20L7.

Likestilling
Av foreningens totalt 9 ansatte pr 31.I2.L6 er det tre menn og seks kvinner. I

styret er det ijuni 2OL7 2 menn og 2 kvinner.

Diskriminering
Det er ikke registrert noen form for diskriminering iforeningen og det er ikke iverksatt
noen spesielle tiltak i denne sammenhengen.

Ytre miljo
Foreningens virksomhet har ingen vesentlig pSvirkning pB Oet ytre miljO og fOlger de til
enhver tid fastsatte regler for renovasjon.

Resuttatdisponering
Underskuddet trekkes fra foreningens egenkap ital.

Oslo, l1.juni 2017
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