Årsberetning 2021
Generelt
Året 2021 har stort sett gått som planlagt. Vi har en relativt stabil bemanningssituasjon og etablerte
rutiner. Årets oppussingsprosjekt kom i gang litt sent, men gikk etter planen. Vi har i år hatt fokus på
sosiale medier, nettbutikk og på å finne nye samarbeids- og sponsoravtaler. Dette arbeidet fortsetter
i 2022.
Økonomisk har vi igjen et betydelig overskudd. Dette er kommentert ytterligere i kommentar til
regnskapet.

1. Utvikling i resultat og stilling
Resultatet for 2021 er et overskudd på ca. 13.8 mill. kr. Overskuddet overføres til egenkapitalen. Kort
kommentar (ytterligere kommentarer til regnskapet i eget dokument):
-

-

Planlagt oppussing ble igangsatt sent på året. Dette innebærer at ca. halvparten av
kostnadene ble fakturert etter årsskiftet.
Vi har i 2021 økt vareutvalget i nettbutikken.
Livredder og donasjoner: Dette har vært fokus i 2021. Som følge av ny nettside og
funksjonene på denne, har det blitt mye enklere å bli fast giver og å foreta enkeltdonasjoner
til FOD.
Økt synlighet i sosiale medier gjør at vi får flere følgere og blir dermed mer attraktive for
firmaer i forhold til spons og samarbeid.
Vi jobber hele tiden for å spare der vi kan og for å jobbe på mest mulig effektiv måte. Dette
resulterte i lavere lønnskostnader enn budsjettert.

Grunnet det store overskuddet i 2021, blir det planlagt større vedlikeholdsprosjekter i 2022.
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i organisasjonen, for resultatet i
regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet.
Styret vurderer, i samarbeid med revisor, om mer av foreningens egenkapital, skal plasseres i fond.
2. Tall omplassering
Hunder:
Inntak: 93
Omplasseringer: 104
Avlivet: 4
Katter
Inntak: 364
Omplassert: 383
Avlivet/død: 25
Returnert til eier/overtatt av annen org.: 12

3. Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Foreningen har i regnskapsåret drevet med noen form for utviklingsaktivitet. En av våre ansatte har
gjennomført instruktørutdanningen til Gooddog (donert plass). Katterådet har holdt et foredrag for
frivillige og ansatte.
4. Fortsatt drift og forutsetninger
Styrets vurdering er at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Som skrevet i fjorårets
årsberetning, er FOD gården i behov av mye vedlikehold. Det er gjennomført prosjekter i 2020 og
2021. Også i 2022 blir det satt av mye til vedlikehold av bygninger og forbedring av fasiliteter så vi
kan tilpasse til individer med spesielle behov.
-

Det er oppdaget lekkasje systemet for avløpsrør. Vi vet ikke nøyaktig kostnad for dette før
arbeidet igangsettes og vi starter å grave opp, men dette vil være et prosjekt som må
prioriteres.
- Vanntrykk og pumpe: Det er generelt dårlig vanntrykk på gården. I samarbeid med rørlegger
skal vi finne ut hvor feilen ligger og hva som eventuelt må gjøres. Dette vil bli prioritert da
svakt vanntrykk går utover muligheter til renhold av luftegårder, hundehus osv.
- Søylen under låven er ikke utbedret i 2021 som planlagt. Årsaken til dette er at det krever
ingeniør. Snekker ville ikke påbegynne dette arbeidet uten å ha ok fra kommunen. Vi har pr.
dags dato ikke lykkes med å komme i kontakt med noen i kommunen som kan ta stilling til
saken.
- Avdeling for sensitive hunder: Det skal benyttes brakker til å lage en avdeling for sensitive
hunder. Dette blir egne rom med lydisolering. Hvert rom vil ha direkte utgang til luftegård.
Tidligere innkjøpte automatiske dører vil benyttes på 2 av dørene for mer fleksibilitet dersom
vi har sterke, krevende hunder inne.
- Avdeling for sosialisering av katter: Vi vil benytte brakker til å bygge en avdeling med mål om
mer effektiv sosialiseringsprosess. En mer effektiv sosialisering vil føre til kortere opphold på
gården og dermed muligheter for å hjelpe flere katter.
Rekkefølgen av disse arbeidene vil avhenge av en risikovurdering. Vi skal leie inn fagpersoner som
kan avgjøre om låvens grunnmur må utbedres raskt eller om den vil holde i ytterligere flere år.
Vi fortsetter arbeidet med å øke kunnskap blant ansatte og frivillige. Det er satt av midler til kurs,
konferanser og foredrag. I tillegg har vi satt av litt ekstra for å øke kompetansen hos fosterhjem.
Det er budsjettert med et overskudd også i 2022. Vi har satt av mye penger til vedlikehold og
oppussing. Dersom vi ser at inntektene ikke blir som forventet, eller at vi får noen uforutsette
utgifter, utsetter vi et av vedlikeholdsprosjektene. Foreningen har hatt flere år nå med høye
inntekter. Erfaringsmessig vil det da snart komme år med lavere inntekter. Da er det viktig at FOD har
nok midler til å holde driften i gang og kunne hjelpe like mange dyr som vi gjør i dag.

5. Arbeidsmiljøet
Vi har en stabil bemanningssituasjon. Det har vært noe sykefravær i 2021, men mindre enn fryktet
med tanke på koronasituasjonen. I løpet av året har vi hatt en ansatt med langvarig fravær
(arbeidsavklaring), samt en person på langvarig sykefravær. Tallene i oversikten er status ved
utgangen av 2021:
1 person på arbeidsavklaring
8 heltidsansatte
10 deltidsansatte
4 tilkallingsvikarer

Etter et par år med begrenset muligheter til å treffes, fikk de ansatte i november 2021 en helg på
Langedrag. Formålet var inspirasjon, motivasjon og å styrke samholdet.
6. Likestilling
Av 19 fast ansatte har vi:
14 kvinner
5 menn
Av tilkallingsvikarer har vi 1 mann og 3 kvinner.
Likestilling i styret (inkludert vara):
5 kvinner
2 menn

7. Diskriminering
Det er ikke registrert noen form for diskriminering og det er ikke iverksatt noen spesielle tiltak i
denne sammenheng.
8. Ytre miljø
Foreningens virksomhet har ingen vesentlig påvirkning på det ytre miljø og følger de til enhver tid
fastsatte regler for renovasjon.
9. Resultatdisponering
Overskuddet legges til foreningens egenkapital.
10. Styremøter:
Styret har gjennomført 6 styremøter siden ekstraordinært årsmøte i oktober 2021.
11. Styrevalg
Da det ikke var mulig å gjennomføre fysisk årsmøte våren 2021, ble det besluttet at styret skulle bli
sittende til mulighet for fysisk årsmøte kunne finne sted. Ingen styremedlemmer har trukket seg i
løpet av året. Det ble gjennomført ekstraordinært årsmøte i oktober 2021. På dette møtet ble tre
styremedlemmer valgt for 1 år (til ordinært årsmøte 2022) og to styremedlemmer ble valgt for to år
(fram til ordinært årsmøte 2023).
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