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Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 
Datum och tid: 2014 05 27, 19.00.                                                                                                                              

Plats: Telefonmöte. 

Deltagare: JK Larsson, Lisa Persson, Lisa Schlanger, Elina Åsbjer, Camilla Gustafsson, Kajsa Celander, 

Johanna Lindahl (deltog t.o.m. §32/14), Markus Abrahmsén och Johan Lindsjö.  

 
§29/14. Mötet öppnas  
JK Larsson utses till mötesordförande och öppnar mötet. 
 
§30/14. Val av protokolljusterare  
Elina Åsbjer väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet.               
 
§31/14. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns med tillägg av §34.1-3/14. samt §35.1-6/14. 
 
§32/14. Föregående mötesprotokoll från 2014 04 10 
Godkänns och läggs till handlingarna.                                                                                                  
  
§33/14. Verksamhetsfrågor 
Med undantag för Ekonomi så finns nu övergripande information om verksamhetsfrågor (pågående, 
vilande eller slutförda) beskrivna i ett ”levande” arbetsdokument, bilaga 1.  
 
§33.1/14. Ekonomi 
Se bilaga 2.  
 
§33.2/14. PR 
§33.2.1/14. Seminarium om wildlife medicine 
Åsa Fahlman, viltveterinär och medlem, bjöd in föreningen att samarrangera ett seminarium om Wildlife 
medicine på VMF:s kårhus 14 05 08 med bl.a. två lankesiska gästföreläsare (bilaga 3). Föreningen hade 
ett bord med informationsmaterial, insamlingsbössan samt en roll up på plats. Johan gav en kort 
introduktion till föreningens arbete. Tre personer skrev upp sig som intresserade av föreningens arbete 
och ev. medlemskap.  
 
§33.2.2/14. Inbjudan till mässan Djurliv 2014 
Föreningen har fått en inbjudan att delta på mässan Djurliv 2014 – en mässa för djurvänner 14 10 04 
(bilaga 4). Sista anmälningsdag är 14 06 30. Elina och Markus planerar att åka.  
Elina anmäler föreningen och betalar anmälningsavgiften. 
Kajsa undersöker om det finns några studenter som kan hjälpa till med att ta fram uppdaterat material 
att presentera på mässan och meddelar resultat vid kommande verksamhetsmöte. 
Markus går igenom befintligt material. 
 
Frågan om hur vi bäst kan arbeta vidare med/uppdatera befintligt informationsmaterial samt 
införskaffande av tröjor med VSF-logotyp togs upp. Detta diskuteras vidare på nästa verksamhetsmöte. 
 
 
 
 



 2 
 

§33.3/14. Sponsring 
§33.3.1/14. Möte med AniCura om föreningsmedlemskap 
Camilla har kontaktat AniCura om ett möte för att diskutera föreningsmedlemskap, men har fortfarande 
inte hört av dem. Ev. kan Elina och Johan följa med Camilla till mötet. 
Camilla har fortsatt kontakt med AniCura.  
 
§33.4/14. Hemsidan 
Projektbeskrivningar från Zambia finns nu på hemsidan. 
MFS-arbeten fr.o.m. 2009, men även länkar till reseberättelser (SIDA), ska läggas in på hemsidan.  
Lisa S. ansvarar för detta.  
 
Hänvisningar via länkar på hemsidan har kontrollerats och verkar nu, med undantag av PR/Sponsring till 
Camilla, gå till ansvarig styrelsemedlem.  
Länk avseende donationer ska dock ändras så att den går till kassör istället för till ordföranden. 
Lisa S. korrigerar detta.  
 
§33.5/14. Medlemsbladet 
Material till kommande medlemsblad omfattar bl.a. information om ett volontärprojekt i Thailand och 
godkända MFS-projekt, rapport om minhundar och seminariet om wildlife medicine och utfallet av 
prioriterade projekt efter att medlemmarna gjort sina val.  
Nästa medlemsblad planeras att vara färdigt i höst (preliminärt mellan mässan Djurliv 2014 och 
Veterinärkongressen). 
Lisa P. sammanställer detta (se §34.3/14). 
JK ansvarar för minhundsrapport.  
 
§33.6/14. Aktuella projekt 
§33.6.1/14. SAVES, Pakistan  
Inte aktuellt för närvarande. Istället planerar Kerstin Verdier återkomma med projektförslag i Peru (två 
MFS-studenter ska i höst göra sina arbeten om alpackor i Peru). Det innebär att det för närvarande rör 
sig om fyra prioriterade projekt (bilaga 5).  
 
§33.6.2/14. Elefantprojekt, Kenya 
Gösta Nyberg har informerat VSF om tjuvjakten på elefanter i Kenya och undrar om föreningen kan 
engagera sig i frågan. WSPA skulle kunna vara en lämplig samarbetspartner, där VSF skulle kunna bistå 
med ekonomiskt bidrag och veterinärmedicinsk kompetens. 
Elina tar kontakt med Roger, WSPA, om detta.  
 
§33.6.3/14. Kastrationskampanj, Kap Verde 
Förfrågan från medlem Rebecka Elmrin som arbetar på Swevet om hjälp med resa till Kap Verde för 
deltagande i ett tysk-finskt kastrationsprojekt. Förfrågan diskuterades på senaste verksamhetsmötet. 
Sammanfattningsvis anser styrelsen att ett ekonomiskt stöd till själva resan inte är aktuellt, men ställer 
sig positiv till en donation till den rent veterinärmedicinska kampanjen. Styrelsen önskar svar på 
kompletterande frågor om kampanjen innan beslut om stöd.  
Elina förmedlar frågor som uppkom på senaste verksamhetsmötet till JK, som tar upp dessa med 
Rebecka. 
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§33.7/14. Övrigt 
§33.7.1/14. Val av verksamhetssamordnare, medlemsbladsredaktör och PR-ansvarig 
Se under konstitutionsbeslut. Markus är preliminärt intresserad av att engagera sig i PR-arbetet. Ev. 
beslut om PR-ansvarig tas per capsulam eller vid nästa styrelsemöte. 
Camilla och Markus går igenom PR-arbetet och återkommer till styrelsen med besked.   
 
§33.7.2/14. Funktionärsbeskrivningar  
Frågan bordlagd till dagens möte, men bordläggs på nytt till nästa styrelsemöte. 
JK återkommer med förslag till nästa styrelsemöte. 
 
§33.7.3/14. Resursgrupper 
Olika förslag på att engagera resurspersoner till föreningens aktiviteter och projekt diskuterades, bl.a. att 
kalla medlemmar till resursmöte i höst och/eller via riktad förfrågan till personer som inbjuds att delta på 
verksamhetsmöten. Ansvarig för ett projekt kan också själv knyta till sig en resursgrupp. Frågan 
diskuteras vidare på kommande verksamhetsmöte. 
 
§33.7.4/14. Studentgrupp  
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.  
Kajsa arbetar vidare med detta. 
 
§34/14. Beslutspunkter 
§34.1/14.  
Beslut om att föreningen ska delta på mässan Djurliv 2014 och att föreningen ersätter Elinas och Markus 
kostnader för detta.   
 
§34.2/14. Konstitutionsbeslut verksamhetssamordnare. 
Beslut om att välja Elina till verksamhetssamordnare för innevarande år.  
 
§34.3/14. Konstitutionsbeslut medlemsbladsredaktör 
Beslut om att välja Lisa P. till medlemsbladssamordnare för innevarande år.  
 
§35/14. Övriga frågor                                                                                                                                                                 
§35.1/14. Utskick till medlemmar om prioriterade projekt 
Lisa P. har skickat ett utkast till styrelsen (bilaga 5). Kommentarer på utkastet ska vara henne tillhanda 
senast 14 05 31, därefter görs utskick till medlemmarna. Styrelsen får information om medlemmarnas 
val och förslag på fördelning av medel för för per capsulam-beslut i juli (som redovisas och protokollförs 
vid nästa styrelsemöte). 
Lisa P. ansvarar för detta.  
 
§35.2/14. Samarbete VSF och SLU/SIDA ang. MFS-projekten 
Förslag på att föreningen ska ta kontakt med SIDA och SLU för att bli en officiell MFS-samarbetspartner. 
Det är f.n. inte aktuellt att kontakta SIDA eller SLU om detta, men VSF kan jobba för att ekonomiskt stöd 
till MFS-projekt inom SLU ökar, t.ex. genom SLU Global (ff.a. forskningssamarbete och som potentiellt 
kan inkludera MFS-projekt).  
Lisa P. har kontakter med VH-gruppen inom SLU Global och tar upp frågan där. 
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§35.3/14. Lärarutbyte Zambia-Sverige 
Lisa P. har bidragit till att en lärare på V-fakulteten i Zambia kunnat ansöka om lärarutbyte på SLU inom 
epidemiologi.  
 
§35.4/14. Projekt SLU-material 2014-15  
Lisa S. har fått erbjudande från UDS om utrustning för narkosövervakning samt ett gastroskop, dock med 
vissa defekter. Styrelsen överens om att vi bör ta emot denna och annan utrustning och undersöka om 
den går att reparera för rimliga kostnader.  
Lisa S. meddelar UDS detta.  
 
§35.5/14. Triolab-föreläsningar 
Triolab ska föreläsa på Albano och Solvalla och undrar om någon från VSF kan vara med och göra PR för 
föreningen.  För närvarande ingen i styrelsen som kan närvara. Informationsbroschyrer ska skickas till 
Triolab.  
Camilla har vidare kontakt med Triolab om detta.  
 
§35.6/14. Information om internationella veterinärprojekt i höst, VMF  
Lisa P., JK och Johan har anmält att de kan vara med.    
Kajsa återkommer med datumförslag i slutet av sommaren.  
 
§36/14. Nästa möte  
Under andra halvan av augusti.  
Johan skickar ut Doodle. 
 
§37/14. Mötet avslutas 
 

Underskrifter: 

 
 
 
JK Larsson                     Eina Åsbjer 
Ordförande                   Justerare 
 

 

Johan Lindsjö 
Sekreterare 
 
 
 
Bilagor 
1. Arbetsdokument VSF. 
2. Ekonomirapport.  
3. Wildlife medicine seminar VMF 140508. 
4. Inbjudan till mässan Djurliv 2014. 
5. VSF prioprojekt 2014. 
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Arbetsdokument VSF 

Grönt=ska göras 
Rött=färdigt 
 
PR/Sponsring 

Aktuellt 

AniCura har visat intresse för företagsmedlemsskap 
Vi har blivit inbjudna till Djurliv – en mässa i Karlstad 4/10. Elina skulle kunna ha möjlighet att åka dit 
och representera VSF.  

Åtgärder 

14.05.08 
Camilla ska försöka boka in ett möte med AniCura. Camilla, Elina och ev. Johan deltar från VSF. 
Verksamhetsgruppen är positiv inför deltagande i Djurlivsmässan. Beslut om detta per capsulam 
eller på nästkommande styrelsemöte.  

 

LSPCA – Malawi 

Beskrivning Ansvarig 

Hjälp till MFS-studier för att utföra studier i 
Malawi som LSPCA efterfrågar. 
Volontärveterinärer.  
Materiellt stöd till kliniken. 

Elina 

Åtgärder 

Ta reda på hur svenska veterinärer skulle kunna åka till LSPCA som volontärer. Modell för 
detta behöver tas fram tillsammans med LSCPA. 
Utrustning lämnat vid studieresa under 2014. 

 

Zambia 

Beskrivning Ansvarig 

Stöd till veterinärassistent för att hon ska 
kunna vara verksam i utbildningsprojekt. 
Stöd till obstetrikutbildning ”låda-kurs”. 
Hjälp till MFS-studier. 
 

Lisa P 

Åtgärder 

Utrustning lämnad vid studieresa under 2014. 

 

Minhundar Kambodja (och Irak) 

Beskrivning Ansvarig 

Fadderprogram där man via VSF kan bli 
fadder till en minhund i Kambodja. Stöd från 

JK 
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faddrar går till t ex vaccinationer, mediciner, 
leksaker till träning etc. 

Åtgärder 

14.05.08 
En rapport från VSF ska skickas ut till faddrar för Arko i Irak samt även redovisas för våra 
medlemmar. Detta ansvarar Lisa P för.  
Projektbeskrivning ska slutföras. Utkast utskickat från Elina till JK och Camilla för 
färdigställande. 

 

SAVES – Pakistan 
 

Beskrivning Ansvarig 
Lantbruksdjur/kameldjur. 
Sponsring av projektor för utbildning på landsbygden om djurskötsel 
och sjukdomar. 
 

 

Lisa Persson internt 
Kerstin de Verdier externt 

 

Åtgärder 
14.05.08 
Lisa P tar reda på mer via Kerstin vad som är möjligt och hur vi bäst kan lösa det.  

 

 

IPAN – Indien 
 

Beskrivning Ansvarig 
- Studieresa med Johan som guide liknande resan till Malawi/Zambia våren 

2015. 
Hjälp till MFS-studier. 

- Möjlighet för leg.  veterinärer att arbeta som volontärer. 

Johan Lindsjö 

- Åtgärder 

14.05.08 
Johan ska ta fram en projektbeskrivning för hemsidan så att leg. veterinärer ska kunna åka 
och arbeta som volontär 
Prata vidare med IPAN om ev. resa inför 2015. 

-  

 

Seminarium 

Beskrivning Ansvarig 
Seminarium för smådjursveterinärer med 
föreläsning om hotande importsjukdomar och 
regler kring införsel/smuggling, ”när bör jag fatta 
misstanke och vad gör jag”.  
Under verksamhetsmöte diskuterades 
möjligheten att förlägga seminariet en helg och 
samordna detta med en fest för VSF’s 

Vakant.  
Samordnare saknas. 
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medlemmar. 

Åtgärder 
14.05.08 
Lisa S. ska höra med Agneta Gustavsson. 

 

 

Uppdatera hemsidan 
 
Beskrivning Ansvarig  

Hemsidan uppdateras löpande efter behov.  
 

Lisa Schlanger 

Åtgärder 

Projektbeskrivningar måste in till hemsidan. 
Protokoll från styrelsemötena ska finnas tillgängliga på hemsidan efter hand som de signerats. 
Ny hemsida färdigställd 2013 av Novawebb 

 

VILANDE 

 

SLUTFÖRT 

 



EKONOMI 

Här kommer en kort ekonomirapport: 

INTÄKTER 

Medlemsavgifter (39 x 250 + 11 x 125) = 11 125 kr 

Minhundar = 900 kr (+ 500 är på väg in) 

Ospec gåva och bössan = 1 449 kr 

Företagsstöd = 11 250 kr 

TOTALT IN = 24 774 kr 

UT = 603 kr i bankkontoavgift 

NETTO per 2014-15-25 = 24 171 kr 

På bankkontot = 65 192 kr 

Antal medlemmar som har betalat för 2014 = 50. Ytterligare 10 tidigare medlemmar har ej betalat för 
2014 men har fått påminnelse under maj. Därtill 8 nya som har fått betalningsinformation.  

Lisa Persson, kassör, 14 05 25 
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Welcome to seminar on 

Wildlife Medicine 

Thursday 8 May 2014 
Vet Student Union House (Kårhuset) 

17.00 - 18.30 

Free coffee and cookies at 16.45 

Do you know  what Conservation Medicine is? 

Cecilia Tegner, veterinary student at SLU, will introduce the concept. 

Do you wonder what a w ildlife vet can work w ith?  
Are you interested in w ildlife research? 

Guest researchers from Sri Lanka Prof. Sunil-Chandra, University of Kelaniya,  
Dr Vijitha Perera, Department of Wildife Conservation, 

Åsa Fahlman, Associate Professor in Wildlife Medicine, Dept of Clinical Sciences, SLU, 
will talk about Conservation Medicine projects,  

and research on wildlife and zoonotic infectious diseases. 

All are welcome! 

Arranged by: Viltmedicingruppen, Internationella Utskottet, 
Vets Without Borders Sweden 
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Minhundar röjer säkert! 

Veterinärer utan gränser-Sverige har som delprojekt i sin verksamhet att stödja minhundar i deras 
viktiga och svåra arbete.  

Minhundsfadderprogrammet 
startade till julen 2012 och några 
faddrar anslöt sig direkt. Under 
2013 förmedlade vi 2 000 kr till de 
minhundar i Irak som stödet gick 
till initialt. Under 2013 klarerade 
minhundarna i Irak runt 400,000 
kvadratmeter!        Foto: PA Bergström 

På grund av ändrade personalförhållanden övergick vi under 2013 till att istället stödja 
minhundsverksamheten i Kambodja och vi ser fram emot att följa minhundarnas arbete där. I 
november 2013 träffade VSF-Sveriges ordförande JK Larsson representanter för CMAC (Cambodian 
Mine Action Centre) i Phnom Penh och kom överens om att VSF-Sverige skall starta upp med ett 
minhundsfadderprogram riktat mot CMACs minhundar. Överenskommelsen om fadderprogrammet 
kommer att tas upp till formell behandling av CMACs GD Heng Ratana och bedöms kunna komma 
igång under våren-sommaren 2014.  

CMAC har idag 46 aktiva hundar och kommer under 1a kvartalet 2014 att utöka dessa med initialt 6 
hundar från Bosnien (NPA GTC uppfödning). Behovet av strukturerad sjukvård är stort och CMAC 
kommer att stödjas av bl a SIDA för vissa av verksam-
hetsfälten. I dagsläget bedöms det finnas arbete för 
minhundarna bortåt 30 år till i Kambodja. 

VSF-Sverige kommer att stödja minhundsverksamheten 
avseende kostnader för hälsovård (utrustning, mediciner 
mm) och träning. Från slutet av 2013 och början av 2014 
finns redan drygt 2 000 kr insamlade.  

I samband med VSF-Sveriges årsmöte i april 2014 berättade, 
PA Bergström, som länge har varit engagerad i 
organisationen av minhundsträning, om arbetet med min-
hundarna och en sammanfattning av hans föredrag kommer i 
nästa medlemsblad.   

Minhund som anlände till Pnom Phen i mars 2014. 
Foto: http://cmac.gov.kh
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Lilongwe Society for Protection and Care of Animals i Malawi 

I Lilongwe i Malawi i östra Afrika finns LSPCA som under ledning av veterinären Richard Ssuna jobbar 

med såväl ”Dog population/rabies control”, dvs kastrationer och rabiesvaccinationer som 

djursjukvård både på klinik och landsbygd samt utbildning i skolor och via media om djurvälfärd, 

”Humane Education”. 

VSF-Sverige samarbetar med LSPCA genom studenter som gör examensarbeten (Sida-stipendium för 

Minor Field Study) och planering pågår för att vi även ska kunna förmedla volontärkontakter för 

färdiga veterinärer och djursjukskötare. VSF-Sverige har även stött verksamheten genom insamling 

av begagnad veterinärutrustning och donation av förbrukningsmaterial. 

Under hösten 2014 är det aktuellt med stöd till resursförstärkning (t ex mikroskop, lab- och 

veterinärutrustning mm) i samband med MFS-studier omfattande en allmän hälsoscreening av 

hundar i Lilongwe (gatuhundar som vaccineras, de hundar som kastreras vid kampanjer och de som 

kommer till kliniken) och en utvärdering av de utbildningsinsatser som har genomförts inom ramen 

för programmet ”Humane education”.  

 

Se Facebook: www.facebook.com/lspca (hemsida ej fungerande för tillfället) 

Två examensarbeten ht 2013:  http://stud.epsilon.slu.se/6516/  - http://stud.epsilon.slu.se/6517/  

http://www.facebook.com/lspca
http://stud.epsilon.slu.se/6516/
http://stud.epsilon.slu.se/6517/


Dairy Development, Zambia 

VSF-Sverige har kontakt med professor GS Pandey, University of Zambia (UNZA), som var 
koordinator för ett Dairy Development Project i Zambia 2007-2011 och i samarbete med personal 
från Golden Valley Research Trust (GART) gav utbildning och stöd till mjölkproduktionskooperativ i 
syfte att förbättra livssituation och inkomstmöjligheter för småbönder, speciellt de mest sårbara, t 
ex familjer drabbade av HIV/aids. I Choma i södra Zambia har vi även kontakter med Farmer’s 
Union som småbönderna är medlemmar i. 

Nu är projektet avslutat men det finns mycket kvar att jobba med för att fortsätta förbättra 
situationen för småbönderna t ex genom att stödja deras hållning av mjölkkor och förädling av 
mjölkprodukter. I Choma har man redan kommit långt och gör ost på det lokala mejeriet samt 
producerar både yoghurt och en typ av syrad mjölk som liknar filmjölk och som kallas mabisi. 
Många afrikaner är mer eller mindre laktosintoleranta men syrade produkter kan fördras och 
mjölkprodukter är högvärdiga livsmedel som till en rimlig kostnad kan förbättra kosten för många 
familjer, både för dem som producerar själva och för lokala marknader. För att småbönderna ska 
kunna konkurrera bättre med de storskaliga producenterna behöver de dock förbättra både 
mjölkkvalitet, produktionsnivåer och produktionsformer (t ex olika kylar för ost och yoghurt/fil) och 
därmed är fortsatta studier och utbildningsinsatser inriktade på utfodring, juverhälsa och 
mjölkhantering av stort värde, liksom bidrag till utrustning t ex test av antibiotikarester i mjölk.  

VSF-Sverige ger stöd till vissa kostnader (t ex utrustning, analyser mm) i samband med att 
veterinärstudenter utför examensarbeten inom ramen för mjölkkooperativens verksamhet. Vi 
samlar också in veterinärutrustning från VSF-medlemmar och sponsrande företag. 
Reproduktionslärare vid UNZA, t ex Alfred Mwanza som doktorerat på SLU, medverkar i 
obstetrikträning för både mjölkbönder och teknisk personal inom projektet och vi hoppas kunna 
medverka i uppbyggnad av en ”lådahall” inom UNZA för träning av både kooperativens 
medlemmar och veterinärstudenter.       

 

 

  



 

 

 

 

Utbildning  

om djur, 

djurhälsa  

och smittskydd 

inom  

ZASP-projektet  

i östra Zambia 

 

 

ZASP, i Kakoma-området i östra Zambia, på gränsen till Malawi, startade som ett biståndsprojekt 1989 

av svenska Agneta Håkangård från Karlstad. Ett litet projekt med jordbruksstöd och mikrolån har vuxit 

till en omfattande verksamhet med ett upptagningsområde inkluderande 270 000 människor och flera 

tusen av dem är direkt involverade i projektaktiviteterna.  I sin folkhögskola erbjuder ZASP bland annat 

utbildning i jordbruksmetoder, demokrati och mänskliga rättigheter, miljökunskap och HIV/aids. 

Föreningen driver också barn- och ungdomsprojekt, förebyggande tandvård, trädplantering och 

införande av enkla energisnåla spisar. I projektcentret finns bl.a. en butik, ett snickeri, en syateljé, en 

klinik och en förskola. ZASPs målsättning är att minska fattigdomen främst genom utbildningsinsatser 

och på så vis skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Se www.zasp.se   

Det är vanligt att man håller djur i området men hittills 

har inte djuren tagits upp så mycket inom 

jordbruksutbildningen. Nu finns det en engagerad 

veterinärassistent i området, Haggie Nyanga Nkhoma, 

som med stöd av Veterinärer utan gränsen – Sverige, 

ska engageras i jordbrukskurserna och undervisa om 

djur, djurhälsa och smittskydd.  

På bilden ses Haggie med de VSF-medlemmar som 

besökte ZASP i oktober 2013, fr vä Lisa Persson, Johan 

Åkerstedt, Anders Norling och Siri Adler-Lennström.  

  

http://www.zasp.se/
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