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Bakgrund om TLC 

Starten 

Vi som tog initiativ till att starta Tender Loving Caring ideell förening (även benämnd TLC) 

kände en stark drivkraft och ett brinnande engagemang för att skapa en djurförening inom 

Nätverket SIP. Då vi alla är engagerade inom olika delar av SIP redan så vet vi vilken enorm 

bredd det finns hos våra föreningar i huset, samt vad som saknades. Då vi jobbar med 

möjligheter, öppenhet, funktionsnedsättning, entreprenörskap, så var det en självklarhet att 

även djur och natur behövde komma upp på arenan. Därför fick vi chansen att starta denna 

nya förening under Nätverket SIPs paraply och bli deras femte juridiska organisation. Vi 

startade officiellt i augusti 2015 och utvecklingstakten är inte av denna värld. Det fanns ett 

sånt stort intresse för detta redan vid starten och vi växer så det knakar varje vecka! 

Lokalerna 

Nätverket SIP finns på Infanterigatan 10 i lokalerna för Växjö Gamla Glasmästeri. Man har 

tillsammans med föreningarna köpt huset. En del kanske frågar sig varför föreningar behöver 

köpa ett hus, när man kan hyra ett? För det första behövde vi större lokaler för att passa vår 

växande kostym, sen behöver vi kunna anpassa lokalerna så de är tillgängliga för alla 

människor som har båda synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Men det viktigaste av 

allt- vilken hyresvärd hade gått med på att ha minigrisar i deras lokaler? När vi fick OK att 

bygga upp vår förening i huset så spenderade vi dag och natt och iordningsställde lokalerna, 

med hjälp av mycket ideell, och kreativ, kraft. Ett stort tack till alla som gjorde detta möjligt! 

Vi har redan bevisat, att inga visioner är löjliga, utan fullt uppnåbara.  

TLC- visionen 

Tender Loving Caring betyder ”omtanke utöver det förväntade”, och det är precis det 

mervärdet man har strävat efter i föreningen. Oavsett om det gäller människor eller djur. Vi 

strävar efter att bli länets största djurförening, med en bredd av aktiviteter för personer i alla 

åldrar och bakgrunder. Man ska ha samma möjlighet att få en relation till djur, oavsett om 

man har möjlighet att äga själv, eller behöver stöd, eller bara vill få nya erfarenheter. Vi vill 

sprida kunskap om djur, natur och samhälle, och låta människor utvecklas genom en 

gemenskap kring djuren.  

Tender Loving 

Caring betyder 

omtanke – om 

djur, natur och 

människor!  

Detta är den 

värdegrund vi 

bygger förening 

på och ska 

genomsyra all 

vår verksamhet 

och aktiviteter vi 

erbjuder.  

2016 bjuder på 

nya möjligheter, 

och som de JA-

sägare vi strävar 

efter att vara, 

kommer året 

vara fyllt med 

utveckling och 

att ta tillvara på 

möjligheter, 

människor och 

tillfällen att 

hjälpa djur och 

främja ett mer 

klimatsmart tänk 

i vår omgivning.  
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Medlemmar 

Vi strävar efter att på sikt bli länets största djurförening och årets mål är att komma upp i 200 
medlemmar. Att få fler medlemmar är inget självändamål, utan ger oss möjlighet att kunna hitta många 
olika kunskaper, erfarenheter och möjligheter med hjälp av våra medlemmar, antingen som ideell kraft 
eller bara för att komma med idéer och förslag på olika aktiviteter att förverkliga tillsammans.  

Vi ska ligga i framkant när det gäller informationsspridning, medlemsservice och att alltid uppdatera 
sociala medier och hemsida, och att även på ett enkelt sätt sprida information och tipsa våra 
medlemmar om sånt som händer inom föreningen men även i länet i stort, kring djur, natur och 
människa.   

Vi ska ha ett varierande utbud av aktivititeter under året, både internt och externt för våra medlemmar 
i alla åldrar och fysiska förutsättningar. Till exempel hundcafé, hunddagis, valpträffar, 
hundpromenader, dogwalking, läs för en hund, djurfaddrar, ringträning, rasträffar, workshops och 
föreläsningar, friskvård med hund m.fl. Vi har som mål att fyrdubbla antalet aktiviteter under 2017.  

Media, utveckling, sociala medier 

Vi ska Göra minst 10 informationsfilmer om föreningen/djuren/hur man-info  
(Folk som vill lära sig ex klippa klövar ska hitta vår film, folk som vill lära sig hur man klipper kaninklor 
ska hitta vår film). På vår Youtube-kanal ska vi ha genomtänkta och roliga (dubbade...) klipp med djuren 
för att tex visa att alla djur är individer och hur de kan leva ett berikat liv hos oss människor.  
 
Vi ska ha minst 1000 gillare på vår Facebook sida, och uppdatera dagligen. Vi ska även utveckla 
instagram, twitter och blogg under året. 

Hunddagis och hundtjänster 

Vi vill utöka tillståndet för hundarna till 18 hundar för att även få mer vår sällskaps-terapiflock och ha 
fler drop-in platser. Vi ska utveckla dogwalking i närområdet och se över om vi kan starta ett till 
hunddagis. Vi ska ha barngrupper med tex "läs för en hund" och ha olika kurser och workshops både 
med våra egen kompetens men även externa föreläsare, och lära ut trygga sätt att hantera hundar för 
olika målgrupper.  

Hundcafé 

Vi ska sträva efter att baka eget och sälja i cafét, med bra råvaror. Vi vill även se över fler miljövänliga 
lösningar till vårt utbud, tex att byta ut läskburkar mot stora flaskor eller soda-streamer och källsortera 
bättre. I sommar skulle vi kunna öppna klapp-cafe (med enkelt tillstånd) nere i stan med olika djur och 
fikaförsäljning under juli. 

City-farm och djuren 

Ha flera faddrar som alltid tar hand om djuren på helgerna. Vi ska skaffa höns och mata dem endast 
med eko mat och sälja ekologiska ägg. Vi ska göra en bättre rastgård för hundarna med ordentligt 
stängsel och kanske se över om vi kan ha en inhägnad i Bokhultet. Vi ska lära grisarna gå i koppel. Vi gör 
en insamling till att köpa en sköldpadda. Se över om vi kan skaffa dvärggett och även gå med i genbank.  

 



Sida 03  Verksamhetsplan 
   

 

Externa aktiviteter 

Vi ska åka ut mer till boende för äldre och folk med svårigheter med djuren minst en gång i månaden. 
Vi ska vara på fler event i sommar och hålla egna event för inbjudan (ex hönsbytardag, loppis, öppet 
hus, reptilmässa etc). Vi ska ut på olika skolor och berätta om föreningen och erbjuda kurser. Under 
året kommer vi troligen delta igen på Lionsdagen på Evedal. Vi kommer också att anordna en studiedag 
med avslutningsmiddag hos TLC för European city farm conference med delegater från hela Europa och 
visa upp vår verksamhet. Slutligen vill vi även genomföra en inofficiell hundutställning. 

Samarbeten och sponsorer 

Vi ska söka avtal med skola, omsorg, barnomsorg och göra bra aktiviteter så att eventuellt kommunen 
kan stödja vår verksamhet på olika sätt (tex genom att upplåta arrende i Bokhultet). Vi vill 
samverka/influera fler inom Nätverket SIP. Vi ska skriva 2-3 arvsfondsansökningar för att utveckla nya, 
roliga koncept inom ramen för våra mål. Slutligen behöver vi aktivt visa upp vad vi gör och hur vi 
arbetar för att få fler sponsorer till djuren och föreningen. 

Lokaler 

Vi ska bygga stora snygga burar för djuren och matcha djurrummet och utnyttja varenda vrå så det blir 
bra med plats och optimerat utrymme för både djur, människor och aktiviteter. Därmed behöver vi 
bygga ett förråd utomhus för förvararing. Vi ska se över tillgängligheten tillsammans med PIX under 
året och fylla igen rampen och göra den tillgänglig, samt lägga funktionsenligt golv i lokalerna. Vidare 
kommer vi även hjälpa till för att skapa möjligheter för tillgängliga toaletter som vår verksamhet kan 
använda så att tillgängligheten ökar och välkomnar alla! Vi har som mål att samla ihop till en riktig 
spis/ugn och fläkt till våra föreningsluncher. Vi ska installera hundbadet och ha fler trimtjänster. Vi vill 
bygga en "jourbox" för djur som behöver räddas, omplaceras m.m. Vi har som vision att även leta en 
gård på landet för ännu fler lantbruksdjur.  

Natur, miljö och odling 

Vi ska sätta igång med plantorna utomhus och plantera ekologiska grönsaker och plantera ett fruktträd. 
För inomhusmiljön även ha mer växter (kanske en växtvägg), få fler att lära sig sköta om dem, så att vi 
kan odla mat till djuren. Lära ut om miljön och hur man kan göra bättre för sig (sopsortera, sluta äta 
kött, åka buss, spara energi, minska användandet av kemikalier etc). Vi har som vision att ha minst en 
till två köttfria dagar i veckan för att föregå med ett gott exempel för djuren och klimatet.  

Människa och utbildning 

Ha kurser för nyanlända, hundrädda m.fl om hur man hanterar hundar tryggt, men även om hur man 
hanterar hund/djur om man har funktionsnedsättning.  Mer platser för personer som vill komma till 
TLC och ta hand om folk som vill hjälpa till så det är möjligt att komma på "drop-in" hjälpa till. Vi vill 
eftersträva efter att kunna anställa personer. Slutligen vill vi ha fler djurfadderkurser för barn och unga  

Människa- hälsa och friskvård 

Börja med mer specifik rehabilitering med hjälp av djur. Arbeta med att träna tex Olle, Sonja, Nova, Yra, 
Lillen till att bli ännu mer tränade som terapidjur, för att kunna åka på event mer etc. Vi ska även 
utveckla friskvård med hund internt och externt ännu mer under året.  
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En historia i bilder 
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Så- kom ihåg att…  

Allt började med ett tomt blad, och utveckling sker under en lång tid i en process som bara handlar om 
att ta små, små steg varje dag. Framtiden kommer att bli spännande, vad har vi skapat om ett år? 
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Budget 2016 
 

Intäkter 

Medlemsavgifter  15 000 kr 

Donationer    3 000 kr 

Föreningsbidrag kommun  2 000 kr 

Investeringsbidrag kommun  30 000 kr 

Projektbidrag kommun  30 000 kr 

Studieförbund stöd  5 000 kr 

Fondmedel   30 000 kr 

Sponsring/stöd föreningar  30 000 kr 

Försäljning föreningsluncher  25 000 kr 

Försäljning övrigt  5 000 kr 

Summa intäkter  175 000 kr 

 

Kostnader 

Föregående års resultat  - 32 500 kr 

Driftkostnader djur  - 20 000 kr 

Aktiviteter/verksamhet  - 7 000 kr 

Investeringar   - 30 000 kr 

Särskilda projekt  - 60 000 kr 

Inköp lunchkostnader  - 23 000 kr 

Övrigt   - 2 500 kr 

Summa kostnader  175 000 kr 
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Notförklaringar 

Balansräkning 

Not 1 Skuld till Funkibator ideell förening som hjälpt TLC med ekonomi innan TLC 

själva hade rutiner och egen ekonomi igång. 

Not 2 Skuld till PIX avseende ekonomiska medel för kommersiella produkter som 

betalts felaktigt till TLC. 

Not 3 Personalkostnader avseende december månad som ännu inte betalts ut. 

 

Resultaträkning 

Not 4 Försäljning av fika vid hundcafé. Det här skedde inom ramen för TLC tills 

volymen bestämdes vara så pass stor att verksamheten flyttades över till PIX 

som ombesörjer TLCs sociala affärsverksamhet. 

Not 5 Stöd från Lions avseende annonsinförande i Smålandsposten. 

Not 6 Framförallt försäljning av kläder. Även någon kloklippning. 

Not 7 Inköp av både djur och material för uppbyggnad av hela TLCs 

verksamhetslokaler. Delar av det här kommer vi kunna söka stöd om både från 

PIX, Funkibator och andra sponsorer/bidragsgivare. 

Not 8  Framförallt införande av annons i Smålandsposten samt tryckta 

informationskort. 

Not 9  Inköp av kläder, bilresor, vaccination, tillstånd café, matinköp 

Not 10 Timanställning av Sandra Lundh och Hanna Holma i syfte att driva och utveckla 

caféverksamheten under hundcaféaktiviteten. 

Not 11 TLC har inlett sitt första år med att ha ett kraftigt underskott om 32 444 kr. Det 

här behöver man hitta intäkter för under 2016. Just nu står TLC i skuld till 

Funkibator förening som lagt ut dessa ekonomiska medel. 

 



Sida 09  Styrelsen 2016 
   

 

Styrelsen 2016 
 

Valberedningens förslag lyder (se bilaga):  

Ordförande Sandra Tigerlind, kassör Stefan Johansson, ledamöter Pia Hammargren, Sandra 

Lundh (NY) och Maria Arinbjarnadottir (NY) 

    

    

    

Föreningsinformation TLC 
Tender Loving Caring ideell förening 

Infanterigatan 10, 35235 Växjö 

0763-445711 

www.tenderlovingcaring.se 
 

Syntolkning av logotyp: Det är en rosa hund med benen i form av ett hjärta, 
omgiven av en turkos ram och blommor, samt texten Tender Loving Caring. 
  

 

 

http://www.tenderlovingcaring.se/

