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 Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 
 Datum och tid: 2015 02 12, 19.00.                                                                                                                              

 Plats: Telefonmöte.  

 Närvarande: JK Larsson, Lisa Persson, Johan Lindsjö, Lisa  Schlanger och Kajsa Celander. 

 

§11/15. Mötet öppnas 
JK Larsson utses till mötesordförande och öppnar mötet. 
 
§12/15. Val av protokolljusterare 
Lisa Persson väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 
§13/15. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med tillägg av ärenden enligt §15.3.5/15., 16/15.1., 18/15.1. och 18/15.2.  
 
§14/15. Föregående mötesprotokoll från 2015 01 15  
Godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§15/15. Verksamhetsfrågor 
§15.1/15. Ekonomi  
Se bilaga 1. 
Under mötet så ordnades ett Swish-nummer till föreningen: 1234803987 (se  
§15.4/15.). Swish-numret är kopplat till föreningens konto i Swedbank. 
 
§15.2/15. PR  
§15.2.1/15.   
Föreningen har många projekt och aktiviteter på gång. Studentgruppen är redo att hjälpa till och  
avvaktar besked om när de kan bli engagerade. Se bilaga 2.  
 
§15.3/15. Sponsring 
§15.3.1/15. AniCura 
Avtalet med AniCura är nu är påskrivet av bägge parter och den första fakturan har skickats till  
dem. Inget nytt finns att rapportera från de andra sponsorerna. 
Lisa P. redogjorde för förslag på innehåll till en pressrelease från AniCura. Bilder kommer att  
skickas till AniCura från minhunds- och kastrationsprojekt.  
Fortsatt arbete omfattar införskaffande av 90-konto och avtal med LSPCA.  
 
Lisa P, JK och Camilla arbetar vidare med detta. 
 
§15.3.2/15. Apoex 
Apoex är huvudsponsor inom apoteksområdet under 2015 eftersom de har gjort en stor donation.  
Apoex önskar rapporter under året. Styrelsen föreslår att detta kan göras via utskick av  
medlemsblad.  
 
I samband med utskicket av medlemsbladet ska JK kontakta Apoex och höra om denna slags  
rapportering är tillfyllest.  
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§15.3.3/15. Svenska Djurskyddsföreningen 
JK och Lisa P. har haft ett möte med Lillemor Wodmar, Svenska Djurskyddsföreningen. Föreningen  
är främst intresserad av att stödja ett eget projekt. Ett sådant projekt skulle kunna omfatta stöd till  
en veterinär i Kambodja som behandlar gatuhundar och djur till mindre bemedlade djurägare.  
Stödet skulle kunna uppgå till 50 - 100 000 kr per år till att börja med och innebära ersättning för  
mediciner, material, lön och besök av VSF (erfarna smådjursveterinärer).  
 
JK ska ha ett möte med en tilltänkt lokal veterinär i Kambodja och rapporterar tillbaks till styrelsen.  
 
§15.3.4/15. Djursjukhuset Västerort 
Donerad medicin har sänts till en veterinärklinik i Alingsås som ska donera en summa motsvarande  
50 % av värdet av medicinen till föreningen.  
Djursjukhuset Västerort har också donerat tracheotuber (flergångs-) som inte längre ska ingå i  
djursjukhusets utrustning.  
 
JK håller kontakt med ansvarig veterinär på kliniken och Lisa P. fakturerar densamma aktuell summa  
när den är klarlagd.   
 
Lisa S. hämtar tracheotuber hos Johan.  
 
JK skriver tackbrev till Djursjukhuset Västerort när allt tagits emot.  
 
§15.3.5/15. Julkort 
Lisa P. rapporterade att julkort skickats till sponsorer och föreningsvänner. 
 
§15.4/15. Hemsidan  
Protokoll finns nu på hemsidan under styrelseprotokoll och instruktioner/rutiner för  
produktionsmaterial, protokoll och årsmöte, lista över donerat material och bilaga reseutlägg finns  
under styrelsematerial. 
När det gäller betalfunktioner till hemsidan så går det att koppla en betalfunktion till formulären  

      som finns på hemsidan. Alla aktörer på marknaden tar ut en mindre kostnad för varje  
transaktion. Formulären är förberedda för Paypal, som är en enkel tjänst för att ta betalt. När det  
gäller Swish, så kopplas ett mobilnummer till föreningens konto (se §15.1/15.). Numret läggs ut på  
hemsidan. Vi avvaktar med Paypal.  
 
Lisa S. tillser att föreningens Swish-nummer läggs ut på hemsidan.  
 
§15.5/15. Medlemsbladet 
Medlemsbladet är på gång, skickas ut inför årsmötet. Fler bidrag mottages tacksamt.   
Lisa P. ser gärna att studenter ber MFS-deltagare om bidrag till medlemsbladet och undrar om Erik  
kan hjälpa till med layouten.    
 
Lisa P. skickar information om MFS-deltagare till Kajsa för vidarebefordran till studentgruppen.  
 
Kajsa frågar Erik om Layout. 
 
Lisa P. sammanställer och skickar ut medlemsbladet. 
 
§15.6/15. Studentgruppen 
Se bilaga 2.  
Det vore bra med en adress till studentgruppen på hemsidan. 
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Kajsa meddelar Lisa S. lämplig kontaktadress, varpå Lisa S. ordnar en e-adress till studentgruppen. 
 
§15.7/15. Aktuella projekt 
§15.7.1/15. Prioriterade projekt 
Se bilaga 1. 
 
ZASP, Zambia 
Styrelsen tycker att ekonomiskt stöd till latriner vid de skolor som ZASP byggt upp (icke- 
statliga, d.v.s. har inga statliga bidrag) är ett viktigt och passande projekt att stödja.  
Styrelsen ska förbereda ett förslag till årsmötet att ta ställning till.  
 
Lisa P. återkommer till styrelsen med mer information. 
 
LSPCA, Malawi 
LSPCA är intresserade av att fortsätta samarbetet (se bilaga 1, 3 och 5). Avtal mellan LSPCA, VSF och  
AniCura ska nu utarbetas.  
 
Lisa P. håller i detta. 
 
Kajsa ska vara i Lilongwe, Malawi, i sommar, och kan göra besök vid LSPCA, dokumentera   
projektet som AniCura stödjer samt överlämna Vettris-klädsel.  
 
Kajsa kollar upp hur mycket packning hon kan ta med sig.  
 
Minhundsprojekt Irak  
JK har haft kontakt med MAG, som är intresserade av VSF:s förslag på sponsring av en specifik hund  
(hel eller delar av) som då följs ”från start” genom sin utbildning och yrkeskarriär.   
 
JK har en fortsatt diskussion med MAG om utvecklingen av denna idé.  
 
§15.8/15. Övrigt 
§15.8.1/15. Årsmötet 
Årsmötet 15 04 23 kommer att hållas på UDS med följande upplägg: Fika, föredrag, årsmöte och  
möjligheter att få en rundvandring på UDS.  
Agneta Gustavsson, MSD, kommer att hålla föredrag om vaccinationsprojekt i Tanzania. 
 
Johan kontaktar Dinah Seligsohn och Sabine Osmar Vitalich och hör ifall de är intresserade av att  
berätta om sitt MFS-arbete med rabies i Indien.  
 
Till mötet 150310 ska handlingar såsom verksamhets- och ekonomisk berättelse förberedas. 
 
JK, Lisa P. och Johan ansvarar för detta. 
 
Det är oklart vem som ska stå för fikat. 
 
Lisa S. hör med Camilla om hur Triolab ställer sig till detta. Om Triolab inte är aktuellt så kontaktar  
Lisa S. MSD om detta.   
 
§15.8.2/15. Seminarium om smittskydd, hund och katt 
För närvarande är inte detta aktuellt av kostnadsskäl. Punkten läggs därför på is. 
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§15.8.3/15. Policy gatuhundar 
Frågan bordläggs till nästa möte.  
 
Elina skickar ut slutligt utkast för påseende.  
 
§16/15. Beslutspunkter 
§16/15.1. Ekonomiskt stöd till deltagande på symposium UFAW i Zagreb 
Styrelsen beslutar att ge ett ekonomiskt stöd à 2000 kr till veterinär Anna Gyllenhammars  
deltagande i Universities Federation for Animal Welfare’s (UFAW) symposium i Zagreb, Kroatien (Se  
§18/15.1.). 
 
§17/15. Redovisning av per capsulam-beslut 
§17.1/15. Möte med VSF-Canada – Per capsulam juli 2014 
Bordläggs till nästa möte.  
 
§17.2/15. Julgåva Apoex och samverkan därefter – Per capsulam december 2014 
Redovisat av JK (bilaga 4). 
 
§17.3/15. Brev till LSPCA – Per capsulam februari 2015 

Redovisat av Lisa P. (bilaga 5). 
 
§18/15. Övriga frågor 
§18/15.1. Bidrag till deltagande i djurvälfärdssymposium UFAW i Zagreb 
Veterinär Anna Gyllenhammar söker ekonomiskt bidrag till deltagande i UFAW’s symposium i  
Zagreb, Kroatien i sommar. Anna genomförde ett MFS i ämnet humane education i samarbete med  
LSPCA under 2014 och har fått ett posterabstrakt accepterat till symposiet (bilaga 6).  
Styrelsen anser att deltagande i konferenser, kongresser och dylikt kan vara viktigt att stödja och  
föreslår att man är formellt behörig att söka ekonomiskt stöd till detta om man uppfyller fyra  
kriterier: att sökande är medlem i VSF-Sverige, att vederbörande gör en muntlig eller skriftlig  
presentation på konferensen (eller motsvarande evenemang), att VSF syns i samband med detta  
och att VSF får en skriftlig rapport från händelsen. Anna är medlem och har redan fått ett abstrakt  
accepterat. Styrelsen bedömer att Anna kan uppfylla även övriga krav.  
VSF behöver skapa en policy för ekonomiskt stöd till deltagande i konferenser, kongresser o dyl.  
 
 §18/15.2. Rapport från VMF:s inspirationskväll för internationellt arbete 15 02 10.  
Johan deltog och berättade om sitt arbete med India Project för Animals and Nature (IPAN) i Tamil  
Nadu, Indien. I samband med detta gjordes reklam för VSF och tolv studenter önskade mer  
information om volontärprojekt på föreningens hemsida.  
 
§19/15. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte, med fokus på årsmötet, ska hållas 15 03 10. 

 
  §20/15. Mötet avslutas 
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 Underskrifter: 

 
  
 JK Larsson                         Elisabeth Persson 
 Ordförande                      Justerare 
 

  
  
 Johan Lindsjö 
 Sekreterare 
 
 
 
 
 Bilagor 
 1. Ekonomisk redovisning 2015 per 150212. 
 2. Minnesanteckningar möte studentgruppen 150203.  
 3. Svar från Richard Ssuna, LSPCA, 150211.  
 4. Redovisning av beslut Julgåva Apoex och samverkan därefter. Per capsulam december 2014.  
 5. Redovisning av beslut Brev till LSPCA. Per capsulam februari 2015. 
 6. Ansökan ekonomiskt stöd UFAW Symposium 2015. 



 

      Bilaga 1. 

Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören till styrelsemöte 2015-02-12 
Bankkontot 

Saldo på bankkontot = 105 203,52 kr 

Under de första veckorna av 2015 har följande hänt på bankkontot: 

- 612 kr har betalats i årsavgift för kontot hos Swedbank 

- 181 kr har utbetalats till Johan Lindsjö för portokostnader 

- 3 125 kr i medlemsavgifter har inkommit   

Fakturor för huvudsponsorskap har skickats till Triolab på 10 000 kr och till AniCura på 25 000 kr. 

Kommande utgifter: 

Kassören hade utlägg för kontorsmaterial (kopieringspapper, kuvert, porto) under 2014 som inte har 

redovisats. I den ekonomiska redovisningen kommer aktuell summa att reserveras.  

Resterande summor i förhållande till reserverat för prioriterade projekt under 2014 kommer att reserveras 

för respektive projekt (gäller minhundar och dairy development).  

Kort rapport om de prioriterade projekten 

1. Minhundarna – JK har fortsatt kontakt i Irak och undersöker hur stödet där kan fortsätta. 

2. LSPCA – alla resurser reserverade för 2014 är förbrukade och mer därtill, dvs projektpotten täcker 

enligt tidigare beslut de ökade kostnaderna.   

Vi har nu fått positiv respons på det brev som skickades i början av februari angående stöd till 

kastrations- och vaccinationsprogram för gatuhundar genom stöd av AniCura. Fortsatt planering 

följer. 

Den student som genomförde MFS om humane education under 2014 har fått ett abstrakt 

accepterat vid en konferens som hålls sommaren 2015. Hon söker stipendier och kommer även att 

tillfråga VSF-Sverige om bidrag till konferensdeltagandet. 

3. Dairy development – besked från Prof Pandey väntas angående finansiering av möten/workshops 

utifrån de råd till mjölkbönderna som förra årets MFS-student har sammanställt.  

4. Utbildning östra Zambia – reserverade medel överfördes i slutet av december för utbildning av 

”djurhälsokontaktpersoner” på bynivå. Enligt överenskommelse med Agneta Håkangård som 

representerar samarbetspartnern ZASP ska det utföras under första kvartalet 2015. Agneta utryckte 

även stort intresse för stöd till latrinbyggen vid de skolor utan statligt stöd som ZASP stödjer. De har 

fler sponsorer av brunnar men inga till latriner.   

Medlemmar 

Kring årsskiftet 2014-15 har fem nya medlemmar tillkommit. 

Betalningsinformation om medlemsavgift har mailats ut individuellt till alla som var med i listan för 2014.  

Vid årsskiftet hade vi 58 medlemmar som hade betalat avgift för 2014. Ytterligare åtta finns med i 

medlemsförteckningen per 2014-12-31 och de har fått betalningsinformation för 2015. Om de inte betalar i 

år kommer de att strykas. 

Per 2015-02-12 har 18 medlemmar betalat avgift för 2015. 



 

           Bilaga 2.  

Möte Studentgruppen 3 februari 2015 

 Diskuterade kring vad som är aktuellt i föreningen 

 Fram till och med årsmötet är Kajsa länken mellan styrelse-studentgrupp och informerar om 
vad som ska göras. I studentgruppen har Erik ansvar för PR och Sofia för facebook, men kan 
delegera vidare så vi alla hjälps åt.  

 Vi träffas efter behov i gruppen. Tider det är mer att göra kanske vi träffas ganska intensivt, är 
det inget att göra måste vi inte ha möte.  

 Vi kan framöver sammanställa en ”jour”-tabell, dvs alla kollar sina scheman och skriver i 
perioder man kan/inte kan engagera sig så det blir lättare att veta vem styrelsen kan höra av sig 
till när uppgifter dyker upp 

 Facebookgruppen hålls internt för de engagerade så att vi kan dela dokument med lite 
”konfidentiell”info som ej är officiell än där. Välkomna såklart alla att engagera sig, men 
gruppen i sig är låst tills man bestämt sig att man vill vara med.  

 Framöver är det ffa material inför årsmötet och djurlivsmässan (båda i april) som är aktuellt för 
oss att göra 

 Idé om att lägga upp kontaktuppgifter på hemsidan till studentgruppen om man vill engagera 
sig 

 Kajsa delger lite aktualiteter som kan vara bra för alla att läsa 

 

Kajsa Celander  

 



 

           Bilaga 3. 

Från:richardssuna@gmail.com [mailto:richardssuna@gmail.com] 

Skickat: den 11 februari 2015 20:11 
Till: Elisabeth Persson; 

evelinevandam@hotmail.com;donnamarie.oconnell@rspca.org.uk;zilanie.nyundo@gmail.com; 
stulich@africa-online.net; printshop@africa-online.net;kari@capitalfoodsmw.com 

Ämne: Re: Letter from VSF-Sweden 

Hello Elisabeth 

Thanks for the communication and apologies to the late response. Good that you have engaged 
the trustees on this communication as this is a substantial commitment to the LSPCA and would 
need the higher level approval to tie up the contracts and commitment as detailed in your 
letter. 

After some discussion and consideration within the board, I have been tasked to respond 
to  directly with you as the executor of the grant.  

I would like to agree that it is indeed true that we put a proposal forward for sterilisation of 
dogs; this was for specifically the stray dog population control and with that we considered 
rabies serological surveys. LSPCA and indeed the Department of Animal Health would welcome 
this support and LSPCA is happy to implement this on behalf of VSF. For clarity this program is 
separate from the community sterilisation that is supported by WTG that also has the farm days 
and the national rabies campaign.  

It has always been a good prospect partnering with VSF and hope that we can together ensure 
that this collaboration is not curtailed through a better selection, orientation and management 
of the students next time. 

Currently BSPCA has no vets but they might be set up soon for that kind of support and I would 
suggest to contact them directly for a detailed idea of what is being planned there.  

I would be amenable to meeting the donor and the VSF board but this needs to be well 
scheduled to avoid staying away from office long. 

Once again thanks for the communication. 

Regards  

Richard 
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      Bilaga 4.  

Underlag till Per Capsulambeslut – Apoex ( december 2014) 

Att formellt fastställas vid styrelsebeslut  2015-02-12 

 

Efter en dialog med Apoex har framkommit att Apoex vill skicka en ” julgåva” till 

Veterinärer utan gränser – Sverige. 

Egentligen ställer man inga direkta krav utan vill snarast ha en mottagare i det första fallet. 

För att få lite mera långsiktighet och kanske komma i fråga för flera riktade insatser,  

har diskuterats att Veterinärer utan gränser – Sverige förser Apoex med  material för deras 

kommunikation med marknaden, där dom skulle över tid kunna redovisa att  Veterinärer utan 

gränser – Sverige, är en del av deras sociala ansvarstagande. 

Då denna lösning över tid kan vara gynnsam för Veterinärer utan gränser – Sverige och stadgarna 

tillåter att ha flera stora sponsorer, givet att dom är ” bransch skilda” har även ställts frågan till 

styrelsen huruvida Veterinärer utan gränser – Sverige han etablera denna samverkan. 

 

Per capsulam frågorna: 

1. OK att ta emot julgåva från Apoex? 

(och då också ingå i företagets redovisning av julgåvan, dvs ingå i företagets marknadsföring) 

2. OK att med julgåvan som inledande samverkansåtgärd förse Apoex med material  

till företagets marknadsföring?  

 

Utfallet: 

 Inkomna svar från hela styrelsen med bifall. 

 Med detta bifall beslutades även att beslutades att Veterinärer utan gränser – Sverige  

tar upp diskussion med Apoex om fortsatt samverkan. 

Sponsoransvarige får ta upp detta eventuella fortsatta samarbete och formerna för detta 

med Apoex.  

 

 

 

JK Larsson 

Ordförande   

Veterinärer utan gränser – Sverige 



Redovisning av per capsulam-beslut 

att fastställas vid styrelsemöte 2015-02-12 

Ärende: 

AniCura har visat intresse för att stödja kastrations- och vaccinationskampanjer vid LSPCA 

men vissa komplikationer i kommunikationen med LSPCA har lett till att fortsatt samarbete 

inte var självklart. Därför sammanställdes ett brev av undertecknad och synpunkter 

inhämtades från styrelsen. Ett brev från den brittiske veterinären Adam Tjolle (utbyte med 

Richard Ssuna, verksamhetsledare vid LSPCA) till de svenska MFS-studenter som var i 

Malawi hösten 2014 föranledde förslag att brevet skulle skickades även till honom, 

tillsammans med det brev som de svenska studenterna skrivit till styrelsen för LSPCA.   

Frågeställningar för per capsulam-beslut: 

Fråga 1 - KAN BIFOGAT BREV FRÅN VSF GODKÄNNAS FÖR ATT SIGNERAS AV UNDERTECKNAD, 

SKANNAS OCH MAILAS TILL STYRELSE OCH VERKSAMHETSLEDARE AV LSPCA? 

Fråga 2 – KAN KOPIA AV BIFOGAT BREV SAMT DET BREV DE SVENSKA STUDENTERNA SKREV TILL 

LPSCA-STYRELSEN MAILAS TILL ADAM TJOLLE? 

SVAR ÖNSKAS SNARAST MEN SENAST TISDAG 3/2. 

Redovisning av styrelsens svar 

Under 2-3 februari 2015 svarade fem av styrelsens ledamöter och en suppleant JA på båda frågorna. 

Breven mailades till LSPCA respektive Adam Tjolle på kvällen 2015-02-04.  

2015-02-05 inkom bifallande svar från ytterligare två ledamöter. 

 Elisabeth (Lisa) Persson 

Kassör Veterinärer utan gränser - Sverige 

Bilaga 5. 







 

     Bilaga 6. 

Till styrelsen i Veterinärer utan gränser  

 

Jag är en nyutexaminerad veterinär som tillsammans med en kursare under hösten 2014 varit 

i Lilongwe, Malawi och genomfört en fältstudie (masteruppsats på veterinärprogrammet) i 

samarbete med en lokal veterinärklinik (LSPCA). Studien gick ut på att utvärdera 

djurvälfärdsutbildningar som ges av kliniken och är riktade till barn i låg- och mellanstadiet. 

Jag åkte själv runt till sex lokala skolor och delade ut 238 enkäter där kunskap, attityd och 

praktiskt handlande utvärderades, till barn mellan 9-15 år tillsammans med en lärare som gav 

själva undervisningen och hjälpte till med kommunikationen. Barnen fick själva läsa och svara 

på frågorna och fick på så vis även reflektera över djurs behov (enligt Brambell´s "fem 

friheter"), hur man ska behandla och förhålla sig till djur och hur de själva skulle göra i en 

specifik djurrelaterad situation.  

 

Slutsatsen som jag drog var att undervisningen förbättrade barnens kunskap om djurvälfärd 

något, men de hade redan en relativt bra grundkunskapsnivå. Jag kunde också se att det inte 

var skillnad i kunskap mellan pojkar och flickor samt att det finns en korrelation mellan våld i 

hemmet och våld mot djur.  

Uppsatsen ska presenteras som en poster på UFAW´s (Universities Federation for Animal 

Welfare) symposium i Zagreb, Kroatien nu i sommar. För att kunna göra detta, söker jag 

stipendium och/eller bidrag till resa, boende och anmälningsavgift.   

 

Här är en ungefärlig budget: 

- Flyg t o r: ca 3000 kr 

- Anmälningsavgift: ca 2300 kr 

- Boende: ca 550 kr/natt på vandrarhem: totalt 2200 kr för fyra nätter 13/7 – 16/7. 

 Summa utgifter: 3000 + 2300 + 2200 = 7500 kr 

 

Mvh 

Anna Gyllenhammar 
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