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Verksamhetsberättelse 2017 

 

TLCs vision 

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

mervärdet vi strävar efter i föreningen. Oavsett om det gäller människor eller djur. Vi 

vill bli länets största djurförening, med en bredd av aktiviteter för personer i alla 

åldrar och med olika bakgrunder. Alla ska ha samma möjlighet att få en relation till djur, oavsett om man 

har möjlighet att äga själv, 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.   

 

Vårt andra verksamhetsår 

TLC bildades i augusti 2015 och under verksamhetsåret 2017 har vi alltså fyllt 2 år. Föreningens främsta 

verksamhet består av aktiviteter för medlemmar och omvårdnad av våra smådjur som tillhör vår 

cityfarm. Nedan kommer vi att lista våra främsta, mest populära initiativ som uppskattats av många 

medlemmar. Vi nämner även kort om verksamheten som tillhör vår samarbetspart PIX hunddagis, där vi 

är med och sköter den operativa driften inom socialt företagande som tex hunddagis och hundcafé som 

startades på initiativ från våra medlemmar. Vi är stolta över att ha en stor bredd av verksamhet, trogna 

medlemmar och en förening som fortsätter utvecklas. 

 

Medlemmar 

Under året har vi haft runt 120 medlemmar i föreningen. På vår Facebooksida och vår webbsida håller vi 

våra medlemmar och följare uppdaterade om våra djur, hunddagiset samt vilka aktiviteter som händer. 

På Facebook har vi över 850 följare och de går sakta men säkert uppåt. Vi har använt oss av SMSutskick, 

mail, brevutskick och telefon för att kommunicera med våra medlemmar i föreningen samt kontakt med 

kunder för hunddagiset. 

 

Aktiviteter 

Småhunds- och valpträff 

Under hösten 2017 åretupptog vi våra populära småhunds- och valpträffar och började hålla dom varje 

torsdag mellan 17.30-19.00. Träffarna hålls samtidigt som de övriga föreningarna i Nätverket SIP 

arrangerar andra aktiviteter så som biljard, workshops, dansmattor, fika och Minecraft. Konceptet kallas 

Kväll@SIP och fortsätter in på verksamhetsåret 2018. På våra småhundsträffar kommer medlemmar till 

lokalen med sina valpar/småhundar och låter dem umgås, några av dem har växt upp ihop och lärt känna 

varandra genom valpträffen. Medlemmarna delar med sig erfarenheter till varandra och får själva tips och 

råd när man har en valp i huset. De vuxna småhundarna lär samtidigt ut till valparna hur man umgås och 

beter sig bland andra hundar. 
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Sommarlovsjobb 

I samarbete med Växjö kommun arrangerade Nätverket SIP sommarferiearbete för ungdomar i 

gymnasieåldern. Platserna på SIP riktar sig specifik till ungdomar som av olika skäl, t ex 

funktionsnedsättning eller svenskkunskaper, kan ha svårt att få sommarjobb på andra företag. Under 

sommaren fick några av ungdomarna möjlighet att prova på att arbeta i TLC och följa med på 

hundpromenad. Vissa hjälpte även till att insynsskydda, städa och klippa gräs i vår hundrastgård. 

 

Hunddagis och extratjänster 

Under året har några hundar slutat men lika många hundar har börjat på dagiset. Det finns ett naturligt 

flöde i en dagisverksamhet, där det alltid finns några stammisar och några som är nya. Vi har ständigt 

cirka 10 förfrågningar om nya hundar som vill börja hos oss. Utöver hunddagis erbjuder vi även våra 

kunder hundvård i form av trimning och kloslipning i mån av tid.  

 

Hunddagiset drivs av PIX ekonomisk förening i samarbete med TLC ideell förening. Därför redovisas 

inte ekonomin för hunddagiset i den ekonomiska redovisningen för TLC förening. 

 

Försäljning 

Vi har fortsatt att sälja t-shirts och kalendrar med föreningens logga men även tillverkat och sålt eget 

hundgodis. Våra vaktelägg fortsätter vara populära. 

Vid våra hundcaféer har vi samarbetat med Café Rekommenderas, ett socialt företag, som har levererat 

fina och lyxiga kakor till oss. 
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Prideparaden 

TLC deltog tillsammans med övriga föreningar inom 

Nätverket SIP i Pridetåget i maj.  

 

En dag för djuren, 5 maj 2017 

Tillsammans med Växjö Hemlösa Katter, Asimis Resa och 

Black Dog Foundation anordnade vi en familjedag i djurens 

namn. Under dagens fanns loppis, fika, tipsrunda och 

fotograferingsmöjlighet. Alla intäkter gick till att hjälpa djuren i 

de olika föreningarna!  Medlemmar och övriga intressenter 

välkomnades att stå med på loppisen för 100 kr. Besökarna 

fick träffa och klappa några räddade hundar, smådjur och 

katter och få höra deras story och se vilka underbara djur de är idag. 

 

Utvecklingsgrupp 

Valberedningen föreslog på årsmötet att det skulle bildas en grupp som har till uppgift att utveckla 

verksamheten. Uppdraget kunde innebära såväl ekonomiska frågor som olika aktiviteter och skulle ske i 

nära samarbete med styrelsen. Styrelsen undersökte under våren intresse för bildande av en sådan 

grupp, men fick inget napp. I stället har styrelse, personal, medlemmar och engagerade arbetat 

tillsammans på olika sätt för att utveckla föreningens verksamhet och aktiviteter, som bland annat ledde 

till återstarten av våra småhundsträffar. 
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Smådjuren 

   

 

Under året har vi tagit fram nya informationsplanscher om alla 

djur som finns på TLC. I dessa berättar vi om djurens naturliga 

beteende och miljö, hur de ska skötas om och andra tips och råd. 

Detta för att öka kunskapen om våra olika djurslag, hos våra 

besökare. 

 

Vi har fått tillökning med två marsvin, Fetvadd och Kurt. Så idag 

är dom totalt fyra. Under hösten bodde också två råttor på TLC 

och vi har haft besök av kaniner på pensionat. Våra vaktlar 

började bli till åren, och i dag finns en av våra honor kvar. Hon är 

pigg och lägger trots sin höga ålder fortfarande ägg regelbundet. 

 

Våra grisar Sally och Sonja har fått flytta ut på landet. Att hålla 

grisar i våra lokaler var mycket omtyckt och populärt bland 

många, men det fanns även de som var rädda för grisarna. Utöver 

det visade det sig vara ganska kostsamt med strö, sand och mat. 

Vi har fått fina hälsningar från gården där grisarna bor i  dag, om 

att dom mår mycket bra i sitt nya hem. 

 

På grund av en medfödd sjukdom gick kaninen Olle bort under året. Hans kompis Lilly finns dock kvar 

hos oss, och är väldigt gosig. Ett helt eget spännande projekt för personalen på TLC är att få bukt med 

mailto:info@natverketsip.se


Sida 6 av 11 

TLC förening 

Infanterigatan 10 

352 35 Växjö 

tenderlovingcaring.se 

info@ tenderlovingcaring.se 

0470-223 40 (kansli)  

   

Lillys väldigt yvigs och snabbväxande päls. Men hon är tålmodig när vi klipper henne (vilket ibland kan ta 

en hel vecka att bli klar med). 

 

Hönshus 

Under 2017 färdigställdes ett hönshus inne i vår hundrastgård. Det har finansierats genom samarbete 

med föreningen Funkibator och PIX ekonomisk förening samt Växjö kommun. Vi har sedan vintern 2017 

arbetat med att införskaffa hönor. Vi har även utarbetat rutiner för hur hönsen ska skötas och hur deras 

hönshus ska vara varmt och säkert året om. Vår förhoppning är att våra hönor ska kunna levereras innan 

sommaren 2018, även om det visat sig svårt att få tag på bra hönsleverantörer.  

 

Djurskötare 

Runt ett 20-tal personer har varit engagerade som ideella djurskötare. Vissa har varit med sedan starten 

2015, några nya har kommit till och några har fått sluta t ex på grund av flytt. Vi välkomnar alltid nya 

personer som vill hjälpa till på helgerna med våra smådjur. Vissa kommer som familj och gör det till en 

heldagsaktivitet (även om det i vanliga fall bara tar 1-1.5 timme). Djurskötarna har en gemensam 

Facebookgrupp där de planerar schema, byter tider med varandra och där vi lägger upp tips och nyheter 

om djuren. 

 

Övrigt 

Personal och styrelsen 

Personalen i TLC har under 2017 varit Sandra Tigerlind (föreståndare), Marianne Levinsen, Maria 

Arinbjarnardottir, Lisa Jingsäter och Hanna Holma. Utöver det har vi haft hjälp av våra duktiga vikarier 

Gabriella Nemes, Rami Alkenayeh, Sandra Lundh och Joana Pinheiro. Personalen sköter det dagliga 

operativa arbetet med djuren, handleder praktikanter, har hand om försäljning och inköp samt håller i 

vissa föreningsaktiviteter. 

 

Styrelsen har bestått av Sofie Sjöstrand (ordförande), Rolf Bäckman (kassör) och Ingmar Svensson samt 

adjungerad Sandra Tigerlind. Styrelsen har under året arbetat med att sköta föreningens ekonomi, frågor 

som rör bemanning och personal, personalmöten, planering av verksamhet, medlemsregister, juridiska 

frågor om avtal och regler samt marknadsföring av föreningens aktiviteter. 

 

Vi erbjuder möjligheten att ha anpassad skolpraktik, arbetsträning och sysselsättning i TLC. Under året 

har cirka 10 personer varit med i vår verksamhet på detta sätt. För TLC är praktikanter en ovärderlig 

resurs, det gör att vi alltid har tid att ta hand om alla djur på ett bra och säkert sätt och att det alltid 

finns tillräckligt många personer på plats när det är dags för hundpromenader. Den som praktiserar på 

TLC får i sin tur möjlighet att lära sig mer om hunddagis och smådjur, att testa sin arbetsförmåga och 

prova på många praktiska arbetsmoment. 

 

Lokal 

Under året har ett entresolplan (ett extra våningsplan med trappa upp) byggs ovanför våra smådjur. 

Nätverket SIPs fastighetsgrupp har hjälpt till med projektet, och nu har vi mycket bra förvarningsyta som 

vi tidigare saknade (för exempelvis balar med spån som är väldigt skrymmande). 
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Övriga satsningar och möjligheter 

TLC är en stor, viktig och naturlig del av Nätverket SIP, och kanske en av de mest uppskattade 

verksamheterna att få se när man kommer på studiebesök. TLC är också en naturlig social mötesplats 

för många som arbetar inom Nätverket SIP. Exempelvis väljer flera att komma upp till vårt lunchrum för 

sin dagliga kafferast eller lunch. Många fler än bara de som jobbar på TLC följer med på våra 

dagishundpromenader. Detta har blivit en populär aktivitet för frisk luft, motion och trevlig sällskap. 

Möjligheten att följa med på promenader är något vi pushat extra för under året. Vi har även ibland 

externa besökare och medlemmar som följer med. Personalen på TLC planerar promenaderna noga så 

att de med hundvana blir tilldelade en lämplig hund, och de som är mer ovana går bredvid som sällskap.  

 

Kontroller av Länsstyrelsen och Miljö och Hälsa  

Både Länsstyrelsen (för djur) och Miljö och hälsa (för café) har under året genomfört kontrollbesök i 

verksamheten utan anmärkningar. Vi har fått en del tips och råd och saker att tänka på, men 

verksamheten bedrivs enligt de regler och lagar som gäller för vår typ av verksamhet. Vi välkomnar 

denna typ av kontroller då det är en viktig del i vårt ständiga kvalitetsarbete. 
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Ekonomisk redovisning 2017 

Tender Loving Caring ideell förening 

Styrelsen för TLC förening får härmed avge årsbokslut för år 2017. Årsbokslutet har upprättats i enighet 

med Bokföringslagen kapitel 6 paragraf 6, ”Förenklat årsbokslut”.  

 

Avser perioden 1 januari – 31 december 2017 

 

Balansräkning 

 

Tillgångar 2017 2016 Not 

 

Medlemsinsatser 

Medlemsinsats PIX ekonomisk förening 1 000 kr 1 000 kr  

 

Varulager 

Lager av förtäring, handelsvaror 0 kr 2 960 kr Not 1 

 

Kortfristiga fodringar 

Kortsiktig fordran 0 kr 65 kr 

Kundfodringar 13 088 kr  

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter  47 969 kr 48 394 kr  Not 2 

 

Kassa och bank 

Kontantkassa  11 kr 968 kr 

Bankkonton  81 289 kr 31 607 kr 

 

Summa Tillgångar 143 357 kr 84 994 kr 
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Fortsättning balansräkning 

Eget kapital och skulder 2017 2016 Not 

 

Eget kapital 

Ingående fonderade medel -48 389 kr -32 444 kr   

Årets resultat 88 309 kr -15 945 kr 

Summa eget kapital 39 920 kr -48 389 kr 

 

Skulder 

Leverantörsskulder 2 567 kr 57 531 kr  Not 3 

Övriga kortfristiga skulder 0 kr  11 925 kr   

Skatteskulder 1 293 kr  

Löneskatt 4 266 kr 1 293 kr 

Personalens källskatt 12 687 kr 5 754 kr 

Sociala avgifter på novembers lön 19 768 kr  7 911 kr 

Upplupna löner, semester, sociala avgifter 60 201 kr 46 924 kr Not 4 

Skuld Fora 2 405 kr -93 kr 

Förutbetalda medlemsavgifter 0 kr 400 kr 

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 250 kr  1 738 kr 

 

Summa skulder 143 357 kr  84 994 kr 
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Resultaträkning 

Intäkter 

Intäkter avseende anställning 801 642 kr Not 5 

Medlemsavgifter     9 300 kr 

Djurpensionat     2 600 kr  

Donationer och bidrag     4 287 kr Not 6 

Försäljning vaktelägg       150 kr 

Försäljning lunch/kläder   20 325 kr Not 7 

Sponsring PIX Hunddagis   30 000 kr 

Övriga ersättningar och intäkter     7 209 kr 

 

Summa intäkter   875 513 kr 

 

Kostnader 

Varor och förnödenheter samt djur 

Inköp av produkter, förtäring, lagerförändring  -8 388 kr  Not 8 

Kläder till försäljning 0 kr 

Djur, foder, veterinär - 29 967 kr 

 

Administrativa kostnader 

Förbrukningsinventarier - 4 669 kr 

Förbrukningsmaterial - 2 257 kr 

Personalfika - 1 394 kr 

Marknadsföring -  422 kr 

Telefon, post, IT-tjänster  - 1 691 kr 

Bankkostnader   - 1020 kr 

Resor, transporter   -   375 kr 

Företagsförsäkring  - 1 214 kr 

Övrigt  - 5 016 kr 

 

Verksamhetsrelaterade kostnader 

Koordineringsavgift volontärer          0 kr 

Personalkostnader 

Löner, sociala avgifter, semester, Fora, Collectum - 730 792 kr Not 9 

 

Summa rörelsens kostnader - 787 206 kr 

 

Årets resultat innan fondering 88 308 kr 

Återfonderade från 2016 - 48 388 kr 

Fonderas till nästa år   39 920 kr 
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Notförklaringar 

Balansräkning 

Not 1 I år hade vi inga lager av mat inte heller kalender eller almanacka. 

 

Not 2 Upplupna intäkter från Af som avser lönebidrag, biträde för december 2017. 

 Upplupna intäkter från PIX-Hunddagis för sponsring och intäkt för semesterlöneskulder. 

 

Not 3 Leverantörsskulder vid bokslut avser obetalda fakturor vid 31/12-2017 med faktura 

datum under 2017. 

 

Not 4 Avser upplupna löner för arbete i december 2017 samt upplupna sociala avgifter för det  

 och upplupna semesterlöneskulder för sparade ej uttagna semesterdagar. 

 

Resultaträkning 

Not 5 Intäkter för anställd personal som mest hyrs ut till PIX-Hunddagis och Projektor-DK 

samt intäkter för lönestöd och biträde från Af. 

 

Not 6 Donationer från privata personer samt ett aktivitetsstöd från Växjö Kommun. 

 

Not 7 Förtäring/lunch har lagats av arbetsteam på plats där dessa betalt självkostnadspris. 

Tjänsten har inte haft till syfte att ge någon vinst utan bara att ge sociala vinster. 

Vi ordnade också 2 konferenser som gav intäkter på 20 000 kr. 

 

Not 8 Inköp av mat till konferenser och material för matlagning. 

 

Not 9 Totala lönekostnader med sociala avgifter samt arbetsmarknadsförsäkringar till Fora och 

Collectum. 

 

 

Underskrifter 

Växjö, 21 mars 2018:  

 

 

 

 

Sofie Sjöstrand           Rolf Bäckman           Ingmar Svensson            

ORDFÖRANDE            KASSÖR                     LEDAMOT        

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2018. 

 

 

 

 

Helena Fälton Björkman                    
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