Årsrapport 2014
Da er vårt første, hele driftsår blitt historie og vi kan se tilbake på et
hektisk år. Her er en liten oppdatering til våre medlemmer. Norges
Kaninforening (Nokanin) ble stiftet i 2013 og er fremdeles i
oppbyggingsfasen for å bygge både merkenavn og kapital.
Styret består av:








Marit Emilie Buseth, styreleder
Hege Johansen, nestleder
Odd Harald Eidsmo, styremedlem
Heidi Stenstad, styremedlem
Hanne Østlie, styremedlem
Aksel Hunstad, varamedlem
Line Leirstrand Beydoun, varamedlem

Det største og desidert viktigste prosjektet foreningen jobbet med i
2014 var Mattilsynets nye brosjyre «Veiledning om hold av kanin».
Brosjyren er i stor grad skrevet av vår leder, Marit Emilie Buseth, og er
et stort steg i riktig retning for å øke velferden for kaniner i Norge.
Brosjyren ble endelig lansert i september og kan lastes ned fra
www.mattilsynet.no. Det er særdeles viktig at Mattilsynet, som er
ansvarlig for dyrevelferden i Norge, utgir god og velferdsorientert
informasjon til alle landets kanineiere.
Nokanin har også holdt kurs og foredrag i 2014, og vil fortsette med
dette arbeidet i årene som kommer. Dersom du som medlem har en
lokal organisasjon som er interessert i informasjon eller kursing er det
bare å ta kontakt med oss via nettsiden vår.
Vi har også i 2014 jobbet med angorafiber (pels) og de grusomme
forholdene som de aller fleste angorakaniner lever under, samt den
brutale håndteringen av dem. Etter at PETA (People for the Ethical
Treatment of Animals) publiserte sin skrekk-video i november 2013 ble
folk forferdet i mange land verden over. Dette resulterte i at mange
store, kjente klesprodusenter valgte å slutte med angorafiber i sine
produkter. Vår nestleder, Hege Johansen, har skrevet en artikkel om
varemerket «Caregora ™» som ble publisert i medlemsbladet til
Dyrebeskyttelsen Norge, Dyrenes Forsvarer nr. 3, 2014. Caregora ™ er
en tysk bedrift som forsøker å etablere et sertifisert varemerke som
skal få kjøpere til å tro at det er et etisk godt produkt. Dette er
dessverre ikke tilfelle og eneste forskjellen på angorafiber fra Caregora
™ og «vanlig» angorafiber er at Caregora ™ «garanterer» at fiber fra
dem ikke er revet ut av huden på kaninene, men plukket ved røyting
eller barbert/klippet. Kaninene lever fremdeles under svært dårlige
forhold og vi oppfordrer alle våre medlemmer å unngå alle produkter
med angorafiber (og kaninpels naturligvis).

Foreningens formål er
ihht vedtektenes § 2:
Norges Kaninforening er en
interesseorganisasjon for å
fremme kunnskap om kaniner.
Norges Kaninforening vil jobbe
for å øke den faglige
kunnskapen hos alle som har
befatning med arten.
Vi søker å bedre kaniners
velferd ved å gi informasjon
om godt kaninhold til alle som
lever med kanin, i tillegg vil vi
bedre kunnskapsnivået til
veterinærer, dyrebutikker,
myndigheter og aktuelle tilsyn
og organisasjoner.
Foreningen arbeider over hele
landet.
www.norgeskaninforening.no
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Vi kommer til å jobbe mer med hjemmesiden vår slik at den forhåpentligvis kan bli en kilde til god informasjon
om kaniner og kaninhold. Vi har vært så heldige å få hjelp av frivillige med erfaring fra bl.a. juridisk fagfelt og
grafisk design. En spesiell takk til Camilla Vika Høgemark som har designet den fine logoen vår! Dere finner oss
også på facebook og vi håper dere vil følge siden vår der, www.facebook.com/norgeskaninforening.
Vi har fått utarbeidet en fin brosjyre om foreningen, samt kjøpt inn utstyr som vi kan benytte på stands, etc. I
september deltok vi på Oslo Pet Show på Telenor Arena, som ble arrangert for første gang. Vi fikk formidlet
kunnskap om kanin, både i form av foredrag med vår leder Marit Emilie Buseth, og informasjonsmateriell
utviklet i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge. I tillegg hadde vi en godt besøkt stand, hvor vi snakket med
mange besøkende. Vi fikk også vervet flere medlemmer.
Foreningen er som nevnt fremdeles under oppbygging og vi jobber med å både gjøre navnet kjent, samt øke
vår kapital. I 2014 bestemte vi oss for også opprette en «nødkonto» hvor gaver som kommer inn er øremerket
hjemløse/vanskjøttede kaniner. Disse midlene vil benyttes til å hjelpe kaniner hvor ingen andre bidrar og vi
håper at vi på den måten også kan sørge for at flere enkeltindivider får bedre liv. Ved nyttår hadde vi ca 100
støttemedlemmer og det er vi godt fornøyd med så kort tid etter oppstart! Vær oppmerksom på at vi stort sett
sender ut medlemskontingenten elektronisk og for en del av dere så kan det se ut til at den har havnet i
«søppelboksen» automatisk, slik at kontingenten står ubetalt. Dersom du ikke kan finne den, ta kontakt så
sender vi på nytt!
Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt dersom de har lyst til å bidra med noe, enten det er faglig
kompetanse eller praktiske gjøremål.
Vi takker for støtten i 2014 og håper dere vil være med oss videre.
Med vennlig hilsen,
Norges Kaninforening
Styret
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