








Rapport från JK 13 08 14 

 Jag har etablerat kontakt med Läkare utan gränser –Sverige´s ordförande (Monica Oswaldsson) och ”på 
bordet” ligger ett förslag från mig att föreningarna etablerar  
- en ”ordförandekontakt” och kan kommunicera politiskt. Utfört. 
- en praktiskt driftkontakt mellan MSF rekrytering/projektplanering och vår projektansvarige. Ligger i 
Monicas hand att hitta lämplig kontakt hos MSF – hon återkommer senare om detta. 
- att vi hamnar på varandras maillistor för lämplig info. Hos oss blir det sekreteraren som är lämplig POC. 
Hos MSF skulle Monica kolla och återkomma.  

 Jag har framfört önskemål om lokal på veterinärkongressen. Det är många om budet (alla delföreningar 
och specialföreningar, mm i förbundet) och kansliet har tagit sommarvila i olika omgångar så inget 
besked har kommit. Således återkommer jag med besked i denna fråga lite senare. 

 Jag har kollat med CMAC /NPA om dom är villiga att bli vår minhunds-verksamhets-donationsmottagare 
och det är dom. 
Jag ska försöka ta några bilder på en CMAC/NPA-hund som vi kan klippa in i vårt dokument. 
Det dom behöver är eg allt. Lite upp till oss att bestämma och om saker köps in i Sverige eller i 
Kambodja.  
En sak som definitivt skulle vara gångbart är Domitor/Antisedan för den mobila verksamheten, detta 
finns inte att tillgå i Kambodja. Kongar och halsband/koppel i bra läder är också gångbara. Styrelsen får 
diskutera detta vid tillfälle 

 Jag har mottagit ett mail med inbjudan till businesskontakter i Palestina (Palestinian Businessmen 
Association). 
Kanske inte riktigt vår vinkel men visar att Kjell Ljung håller kontakten öppen mot oss. 



Ekonomisk redovisning för 2013 per 2013-08-11 

Veterinärer utan gränser, VSF-Sverige 

Ingående saldo 
(varav en del är 
förvaltning) 

  39 345,50 

    

Intäkter    

 Medlem ordinarie, 23 x 250 5 750,00  

 Medlem stud/pens, 7 x 125 875,00  

 Minhundsfadderskap 2 x 250 500,00  

 Gåvor (2 000 + 250) 2 250,00 +9 375,00 

    

Utgifter    

 Bank (konto + öf UK minhundar) -653,00  

 Fika, möte Ultuna -292,00  

 Faddergåva minhundar 
(varav 2 000 kr insamlat 2012-13) 

-2 214,23  

 Avgift webbhotell -348,75  

 Inköp insamlingsbössa -543,75 -4 051,73 

    

Utgående saldo   44 668,77 
 

Enligt tidigare styrelsebeslut skulle påminnelse till dem som inte betalat medlemsavgift ha skickats 

ut så att gräns skulle kunna dras per 2013-07-31. Påminnelsen blev dock inte skickad förrän i mitten 

av juli och pga semestertider sattes därför gränsen 2013-08-31 istället. 

Sedan påminnelsen skickades har sju ordinarie och en pensionär betalat medlemsavgift. En person 

har meddelat at den inte längre vill vara medlem. 

I samband med att påminnelse skickades ut, gick ett separat meddelande till dem som betalat avgift 

för 2013 med bekräftelse på att de betalat. Bekräftelse ska även skickas till dem som betalat efter 

påminnelsen men det görs samlat efter 31/8 eftersom tidsgräns sattes där. 

 

Totalt har vi nu 41 personer som har betalat medlemsavgift för 2013. 
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Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 

Datum och tid: 2013-08-13, 19.00.                                                                                                                              

Plats: Telefonmöte.                                                                                                                                                  

Deltagare: Lisa Persson, Lisa Schlanger, Elina Åsbjer, Kajsa Celander (lämnade mötet 19.45) och Johan 

Lindsjö. 

 

§1. Mötet öppnas                                                                                                                                                                
Vice ordförande Elina Åsbjer utses till mötesordförande och öppnar mötet. 

 
§2. Godkännande av dagordning                                                                                                                  
Dagordningen godkänns med följande ändringar: Beslutspunkt under §7.1. utgår, beslutspunkt under 
§7.2. samt övriga frågor under §8.1. och §8.2. tillkommer. 

                                                                                                               
§3. Föregående mötesprotokoll från 2013-06-17                                                                                                
Godkänns och läggs till handlingarna. Årsmötesprotokoll från 2013-03-06, inklusive bilagor, och vårens 
styrelsemötesprotokoll är nu inscannade och ska, med undantag för årsmötets närvarolista, läggas ut på 
hemsidan.                                                                                                                                                                            
Lisa P. avlägsnar årsmötets närvarolista från bilagedelen och sänder ny bilagedel till Lisa S.  

                                                                            
§4. Val av protokolljusterare                                                                                                                                      
Lisa Schlanger väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet.             

                                                                                                                  
§5. Rapporter från verksamheten                                                                                                                            
5.1. Ordförande                                                                                                                                                                                         
Ej närvarande - Se bifogad rapport från JK 13-08-14 (bilaga 1).                                                                                                                                                                       
 
5.2. V. ordförande                                                                                                                                                                               
Inget att rapportera utöver punkter under §6. Föreningsarbete/verksamhetsfrågor                                                                                                                       
 
5.3. Kassör                                                                                                                                                                      
Se bifogad rapport från Lisa P. (bilaga 2).   
 
5.4. Sekreterare                                                                                                                                                                    
Inget att rapportera.  
 
5.5. PR/Sponsring   
PR- och sponsringsansvarig ej närvarande - Se bifogad rapport från Camilla 13-08-15 (bilaga 3). Angående 
Veterinärkongressen, se även rapport från JK (bilaga 1). Mötet kom fram till följande:  
 
1) Medlemsbladet                                                                                                                                                                 
Bör skickas ut senast i månadsskiftet september/oktober. 
Elina och Camilla färdigställer och gör medlemsutskick. 
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2) Trycksaker                                                                                                                                                                       
SLU Repro har inte kontaktats.                                                                                                                                            
Lisa S. gör detta.                                                                                                                                                                  
 
5.6. Hemsideansvarig                                                                                                                                           
Hemsidan (http://vsf.novawebb.se/) är i stort sett färdig. De allra flesta ändringar som det beslutades 
om på föregående möte har åtgärdats. Den nya hemsidan ska lanseras i samband med att 
medlemsbladet skickas ut. Faktura från Nova Webbyrå för arbetet med hemsidan kommer i höst.  
 
Angående lösenord för att få åtgång till protokoll och medlemsblad: Enklast att ha ett och samma 
lösenord för alla medlemmar jämfört med att alla medlemmar har ett individuellt lösenord.  Lösenordet 
meddelas vid bekräftelse av medlemskap.  Om man glömmer lösenordet tas kontakt med kassören.  
Beslut om lösenord enligt §7.2. 
Lisa S. meddelar Nova Webbyrå den beslutade lösenordsfunktionen. 
 
5.7. Studentansvarig  
Kajsa C. har frågat runt efter foton från biståndskvällen 30/5 utan att få tag i några. Viktigt att vi själva tar 
foton vid arrangemang där föreningen deltar.  
 

§6. Föreningsarbete/verksamhetsfrågor                                                                                                                      
6.1. Projektplan 2013                                                                                                                           
Elina återkommer om detta.     

6.2. Fadderprojekt minhundar                                                                                                                                          
Se rapport från JK (bilaga 1) och Camilla (bilaga 3) angående minhundsgruppen och från Camilla (bilaga 
3) angående insamlingsbössan.  
 
6.3. Resa Afrika                                                                                                                                                                       
Fyra personer har bokat resa till Zambia/Malawi 2013-10-15 till 2013-11-05/06. Programmet omfattar 
bl.a. besök hos mjölkkooperativ och zambiska veterinärföreningen i Lusaka, två MSF-studenter i Batoka, 
ZASP-centret i Kakoma och tre MFS-studenter hos Lilongwe Society for the Protection and Care of 
Animals (LSPCA)i Lilongwe samt turistaktiviteter (safari, etc.). Veterinärutrustning ska doneras på 
lämpliga ställen. Framtida stöd från föreningen till mjölkkooperativen i Lusaka, ZASP-centret och LSPCA 
ska diskuteras på plats samt eventuellt stöd till en zambisk students MSc-studie.                                                       
Elina kontaktar LSPCA igen och frågar om deras behov av utrustning. Lisa P. rapporterar från resan.  

6.4. Projekt i Palestina                                                                                                                                                             
Lisa P. har inte fått någon uppföljning från Lennart Söderquist, SLU, angående kontakten med den 
palestinska veterinären.                                                                                                                                                       
Lisa P. kontaktar Lennart S. igen.                                                                                                                                            

Se även rapport från JK (bilaga 1).                                                                                                                                    

6.5. Gatuhundar i Rumänien                                                                                                                                             
Inget nytt att rapportera från projektet i Rumänien. Elina har inte fått tag i Roger Pettersson, World 
Society for the Protection of Animals (WSPA)angående möte om eventuellt samarbete med projektet i 

http://vsf.novawebb.se/
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Rumänien.                                                                                                                                                                            
Elina försöker få tag i Roger P. för ett möte.           

6.6. MFS-projekt                                                                                                                                                         
Rapport från Malawi (Elina), Zambia (Lisa P.) och Indien (Johan och Lisa P.).                                                               

 
§7. Beslutspunkter                                                                                                                                                             
7.1. Inköp av skrivare                                                                                                                                                    
Frågan bordläggs till nästa möte då beslutsunderlag saknas.        

7.2. Lösenord till hemsidan                                                                                                                                              
Mötet beslutar att VSF Sverige ska ha ett och samma lösenord för alla medlemmar. Lösenordet ska 
ändras varje kalenderår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
§8. Övriga frågor                                                                                                                                                                 
8.1. Banglabarn 
I P1:s Sommar den 8 juli med Leo Razzak, socialentreprenör, framkom att Leo tillsammans med sin pappa 
startat en stiftelse som bl.a. driver ett barnhem och andra projekt som förbättrar situationen för utsatta 
och fattiga människor i Bangladesh (www.banglabarn.com).  De har även startat ett mjölkkoprojekt och 
söker samarbetspartners för detta.  
Elina kontaktar Leo Razzak för eventuellt samarbete med VSF. Ska även nämna samarbetsmöjligheter 
kring andra djurslag. 
 
8.2. Dagordningens utseende                                                                                                                                                                
För att undvika dubbelrapportering under §5. Rapporter från verksamheten och §6. 
Föreningsarbete/verksamhetsfrågor så föreslås att följande punkter samlas under §5. 
Verksamhetsfrågor: 
Ekonomi, Sponsring, Hemsidan, Medlemsblad, Aktuella projekt, Övrigt.                                                                   
Johan följer denna indelning vid nästa dagordning. 

 
§9. Nästa möte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
10-20 september.                                                                                                                                                                  
Johan skickar ut Doodle.  

 
§10. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

http://www.banglabarn.com/
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Underskrifter: 

 

 

Elina Åsbjer                   Lisa Schlanger 

Vice ordförande                  Justerare 

 

 

Johan Lindsjö 

Sekreterare 
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