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 Verksamhetsberättelse 2022 

 Vi vill uppmuntra till barmhärtighet mot djur och ansvarstagande för hela skapelsen. Att vara 
 inkännande i mötet med djur är en kärleksfull handling gentemot djuret men också mot oss 

 själva. 
 Vegetarisk kost motverkar klimatförändringar, svält, sjukdomar och lidande. Föreningen 
 syftar till att hjälpa medlemmar och andra att uppmärksamma dessa teman, ge varandra 

 vägledning, samt stödja varandra till vegetarianism och veganism som ett sätt att praktisera 
 sitt lärjungaskap. 

 Efter ett par år präglade av hemmasittande och distansmöten kan nu ana en ny tid. Föreningen 
 Vildåsnan har under året jobbat på med olika projekt och dessutom fått några nya tillskott i 
 styrelsen vilket vi mycket glada för. 

 Årsmötet  2022 ägde rum i Mjölby med både fysiskt och  digitalt deltagande. Lovisa Landälv 
 avgick som styrelseledamot. Anne Casparsson och Sara Vinterdag valdes in som nya 
 styrelseledamöter. Mikael Risenfors valdes om till ordförande, Johan Garde och Ida 
 Furingsten Johansson valdes om till styrelseledamöter. Maja Lindahl avgick som 
 valberedning medan Martin Smedjeback blev omvald. 

 Styrelsen  har under året haft regelbundna möten och  lagt en del tid på att komma in i rutiner 
 och ansvarsområden. Då styrelsemedlemmarna är bosatta på olika platser i landet har det 
 varit svårt att få till en fysisk träff med alla närvarande. 

 Arbetsdagar  har vi även under detta år ägnat oss åt.  En ägde rum under våren och en under 
 hösten. Vi har bland annat fokuserat på att sammanställa material till församlingshäftet, 
 skrivit debattartiklar, uppdaterat hemsidan, arbetat med föreningens ekonomi och spånat på 
 framtida evenemang vid dessa tillfällen. Även om de varit digitala så har de förutom att en 
 hel del arbete blivit gjort varit en möjlighet för oss i styrelsen att lära känna varandra ännu 
 lite bättre. 
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 Sara och Anne har  föreläst  i Stockholm i samband med  ett evenemang anordnat av 
 föreningen Skapelse och Existens. Mikael och Ida har hållit i en föreläsning i ett digitalt 
 seminarium anordnat av God Jord där ett fint samtal om djurrätt och kristen tro ägde rum 
 tillsammans med deras medlemmar. 

 Ett  församlingshäfte  har tagits fram med recept och  inspiration till veganskt kyrkkaffe har 
 tagits fram. Detta häfte syftar till att underlätta för församlingar att erbjuda veganskt mat och 
 fika till sina församlingsmedlemmar. 

 En  debattartikel  av Mikael Risenfors har publicerats  i tidningen Dagen med anledning av 
 den tragiska händelse som drabbade ett flertal schimpanser på Furuviks djurpark. 

 Med denna korta sammanfattning av vad som hänt i föreningen Vildåsnan under det gångna 
 året vill vi säga ett stort tack till alla er som är medlemmar. Vi ser fram emot ännu ett år 
 tillsammans! 

 Sida  2  av 2 


