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Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören till styrelsemöte 2015-08-13 (per 2015-08-11) 
 

Bankkontot 

Saldo på bankkontot 2015-08-11 = 83 607 kr 

Fram t.o.m. 2015-08-11 har följande hänt på bankkontot under 2015: 

INKOMMANDE 

- 10 000 kr från Triolab för huvudsponsorskap 2015 

- 25 000 kr från AniCura för huvudsponsorskap 2015 

- 12 375 kr i medlemsavgifter 

- 5 115 kr i gåvor mm (inkl annons och uppvaktning) 

- 100 kr till ZASP 

- 1 000 kr till minhundarna 

- 5 000 kr från Kruuse för föreningsvän 2015/16 

- 246 kr i sponsring från Eqoweb för fika vid det extra föreningsmötet 

 

UTGIFTER 

- 2 300 kr i utgifter (bank, porto, kontorsmaterial, fika revisorer, webhotell) 

- 1 720 kr till utlägg angående LSPCA (kostnader från 2014) 

- 6 000 kr till konferensdeltagande i juli 2015 (rapporter inväntas) 

- 2 568 kr har betalats för årsmötesförtäring – utlovats ersättning från Triolab (faktura skickas) 

- 40 010 till MAG för minhundssponsring 

- 24 301 till LSPCA för dog population management 

- 251,50 kr i bankavgifter för överföringar till MAG och LSPCA 

 

UTLOVAT/UTLOVATS 

- 10 000 kr har utlovats av AniCura för minhundssponsring (faktura skickad men ej erhållet) 

- 2 000 kr i resebidrag för Malawiresa och LSPCA-besök 

- Ca 2 000 kr i resebidrag (hyra) till Siri Adler Lennström vid Malawivistelse 

- Reserverad summa för dairy development – oklart om det kan utnyttjas i år 

- 20 000 kr till ZASP (7 000 kr till djurhälsokurser och 13 000 kr till latriner) 

- Ca 10 000 kr till Nepal (förslag på fraktkostnad för 100 kg har presenterats) 

 

Medlemmar  

59 medlemmar har betalat för 2015 varav två betalade i slutet av 2014 och 57 under 2015.   

43 är yrkesverksamma och 16 student/pensionär mm. 

 

Resurser för prioprojekten 

Reserverat sedan 2014 

Minhundar   8 308 kr 

Dairy development 5 850 kr 

  

Öronmärkt 2015 

AniCura - 22 500 kr till minhundar och 12 500 kr till LSPCA 

ZASP - 100 kr (gåva) 

Minhundar (fadderskap) – 1 000 kr 
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Redovisning av medlemmarnas val avseende prioprojekten 

21 medlemmar gjorde aktiva val, varav 5 x 50 kr och 16 x 100 kr.  

Det ekonomiska utfallet blev följande: 

LSPCA – 100 kr 

Dairy development – 200 kr 

Latriner, ZASP – 850 kr 

Djurhälsa, ZASP – 450 kr 

*Potten – 250 kr 

 

 

 Ospecificerat 

Källa  Summa Erhållit/förväntat 

Gåvor, fr privatpersoner 2014, ospec  350 kr Andra halvåret 2014 

Min veterinär Skaraborg 3 000 kr Dec 2014 

Sv djurhälsovården  2 000 kr Dec 2014 

Sv veterinärförbund 2 600 kr Dec 2014 

ApoEx 40 000 kr Dec 2014 

Kvar i potten från 2014 (efter avdrag av reserverat) 2 353 kr  

*Aktivt val till potten 2015 250 kr  

Medlemspeng (40%) för medl som ej valt (11 x 50 kr) och (27 x 100 kr) 3 250 kr Per 2015-08-11 

Gåvor, fr privatpersoner 2015, ospec 5 150 kr Per 2015-08-11 

Triolab 10 000 kr Feb 2015 

Kruuse 5 000 kr Juli 2015 

 

Totalt ospecificerat = 73 953 kr som delvis fördelats till de prioriterade projekt som inte har öronmärkta 

resurser och delvis kvarstår i projektpotten.  

 

Detaljerad redovisning av fördelningen till de prioriterade projekten kommer till nästa styrelsemöte. 


