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Verksamhetsberättelse 2018 

1 januari – 31 december 2018 

 

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 tredje verksamhetsår 

TLC bildades i augusti 2015 och under verksamhetsåret 2018 har vi fyllt 3 år. Föreningens främsta 

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

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

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

är med och sköter den operativa driften inom socialt företagande. Vi är stolta över att ha trogna 

medlemmar och en förening som fortsätter utvecklas. 

 

Medlemmar 

Under året har vi haft runt 60 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 890 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 hela verksamhetsåret har vi hållit våra populära småhunds- och valpträffar 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. 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. Flera av våra träffar har 

haft temainriktningar.  
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En av våra småhunds- och valpträffar 

 

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.  

 

 Hunddagis  

Under året har några hundar slutat men nya har också 

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 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 djurtillbehör och produkter med 

föreningens logga, men även tillverkat och sålt eget 

hundgodis. Försäljning av hönsägg och våra hemsydda 

kisskydd är extra populärt. 

 
Hanna från TLC på Pride 

mailto:info@natverketsip.se


Sida 4 av 6 

TLC förening 

Infanterigatan 10 

352 35 Växjö 

tenderlovingcaring.se 

info@ tenderlovingcaring.se 

0470-223 40 (kansli)  

   

Prideparaden 

TLC deltog tillsammans med övriga föreningar inom Nätverket SIP i Pridetåget i maj.  

 

Smådjuren 

I september flyttade tre dvärghamstrar, Daim, Spader & Ruter, till oss. I november fick vi tillskott med 

ett nytt marsvin som fick namnet Oboy. Denna månad flyttade också kaninen Blixten in till oss, som nu 

är bra kompis med vår gamla kanin Lillie. 

 

Hönshus 

Under 2017 färdigställdes ett hönshus inne i vår hundrastgård. I maj 2018 kom så äntligen våra 

efterlängtade höns, som vi hade arbetat länge för att skaffa. Fem höns av rasen Åsbohöns flyttade in till 

oss. En av hönorna utmärkte sig på många sätt och fick därför namnet Ing-Marie, uppkallad efter Ingmar 

Svensson som hjälpte oss att bygga hönshuset.  

 

 

Djurskötare 

Runt ett 15-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 

Utbildningssatsning 

I januari 2018 blev Marianne Levinsen färdigutbildad 

hunddagisföreståndare, och övertog ansvaret från Sandra 

Tigerlind. Även Hanna Holma utbildade sig sommaren 2018 

till hunddagisföreståndare. Vi sätter ett stort värde i att ha 

flera utbildade i personalen.  

 

Personal och styrelsen 

Personalen i TLC har under 2018 varit Marianne Levinsen 

(föreståndare), Lisa Jingsäter och Hanna Holma. Utöver det 

har vi haft hjälp av våra duktiga vikarier Rami Alkenayeh, 

Sara Björnald och Joana Pinheiro med flera. Personalen 

sköter det dagliga operativa arbetet med djuren, handleder 

praktikanter, har hand om försäljning och inköp samt håller 

i vissa föreningsaktiviteter. 

 
TLCs ordförande hämtar ägg på julafton 
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Styrelsen har bestått av Fia Sjöstrand (ordförande), Stefan Johansson (kassör), Stig Andersson, Vahida 

Ahmic och Pia Hammargren. 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 15 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. 

 

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.  

 

Kontroll av Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen har under året genomfört kontrollbesök i verksamheten utan anmärkningar. Detta i 

samband med byte av hunddagisföreståndare. 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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