
 Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 
 Datum och tid: 2014 08 19, 19.00.                                                                                                                              

 Plats: Telefonmöte.  

 Närvarande: Lisa Schlanger, Lisa Persson, Johan Lindsjö, Markus Abrahmsén, Elina Åsbjer och Camilla 

 Gustafsson.  Camilla deltog t.o.m. §42.1/14. Byte av sekreterare från Elina till Johan efter §42.7.1/14. 

 Elina  frånvarande §42.7.5/14-44.3/14, däremellan gemensam ledning av mötet.  

 

   

§38/14. Mötet öppnas 
Elina Åsbjer utses till mötesordförande och öppnar mötet. 
 
§39/14. Val av protokolljusterare 
Markus Abrahmsén väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 
§40/14. Godkännande av dagordning 
Godkänns med tillägg av § 1.6.42/14, 44/14, 45.1/14, 45.2/14 och 45.3/14 samt ändring i ordningen  
så att Sponsring kommer först under Verksamhetsfrågor. 
 
§41/14. Föregående mötesprotokoll från 2014 05 27  
Godkännes med rättning av stavfel. 
 
§42/14. Verksamhetsfrågor 
§42.1/14. Sponsring 
§42.1.1/14. Materialdonation – Företagsstöd 
Lisa S. har redan implementerat detta och lagt upp de personer och företag som 
sponsrat med materialdonation på hemsidan. 
 
§42.1.2/14. Sponsring AniCura 
AniCura kan tänka sig att sponsra VSF, ev. vara huvudsponsor. Man vill helst sponsra ett projekt,  
såsom kastrations- och rabiesvaccinationskampanj eller till minhundarna.       
Elina och Lisa P hörs av för att diskutera vidare om stöd till Malawi.  
Camilla och Johan planerar uppföljande möte med AniCura 18/9. 
 
§42.2/14. Ekonomi  
Se bilaga 1.  
 
§42.3/14. PR  
Genomgång av informationsmaterialet har ännu inte gjorts och studentgrupp som kan hjälpa  
till med detta har ännu inte bildats. Uppdatering görs vid nästa möte. 
 
§42.4/14. Hemsidan  
Se bilaga 2.  

 Swevet ska läggas till företag som skänkt material under fliken Stöd oss/sponsorer. 

 Avtalet med Novawebb går snart ut. 

 Lisa S kompletterar avseende skänkt material samt hör efter om samma avtal får fortsätta att gälla. 

 Återkommer per mail med förslag på per capsulam-beslut. 



 
§42.5/14. Medlemsbladet 
Material från minhundar.  
JK ska återkomma med detta.  
 
Mässan Djurliv 2014 i oktober. 
Elina ska rapportera till Medlemsbladet. 
 
§42.6/14. Aktuella projekt. 
§42.6.1/14. Prioriterade projekt 
Se bilaga 3. Diskussion om pengar från ”potten” kan avsättas till ytterligare stöd till LSPCA   
innevarande år. Inget beslut vid dagens möte. 
 
§42.6.2/14. Minhundsprojekt Cambodia/Irak 
Ingen rapport vid dagens möte. 
 
§42.6.3/14. Elefantprojekt, Kenya 
Frågan bordläggs till nästa möte.  
 
§42.6.4/14. Kastrationskampanj, Kap Verde 
Frågan bordläggs till nästa möte.  
 
§42.7/14. Övrigt. 
§42.7.1/14. Val av PR-ansvarig 
Fortfarande vakant. Vi får t.v. hjälpas åt inom styrelsen vid behov. Markus har allt material på usb- 
minne. 
Lisa P. skriver ut genomgånget material till mässan i oktober. 
 
§42.7.2/14. Funktionärsbeskrivningar 
Varje funktionär skriver förslag för sin post och skickar till Lisa S., som sammanställer och  
skickar ut för påseende. När detta är klart så läggs beskrivningarna ut på hemsidan. 
Respektive styrelsemedlem ansvarar för sin post.  
Lisa S. ansvarar för sammanställning och publicering. 
 
§42.7.3/14. Studentgrupp 
Bordläggs till nästa möte.  
 
§42.7.4/14. Dropbox 
Önskemål från Lisa P. om att alla som vill arbeta med bilder ansluter sig till Dropbox. Dropbox  
kommer framledes finnas med som egen punkt under Verksamhetsfrågor.  
Kan Dropboxen kopplas till hemsidan?  
Lisa S. frågar Pelle, Novawebb. 
 
§42.7.5/14. Samarbete VSF Canada  
VSF Canada har visat intresse av att mötas.  
Johanna L. får återkomma om detta. 
 
§42.7.6/14. Gatuhundar Rumänien (Dinas Ark)  



Det har kommit en förfrågan från Anna Jansson, som själv adopterat hundar från Rumänien och som  
nu planerar att bli styrelsemedlem i adoptionsföreningen Dinas Ark, om hur föreningen ser på  
hantering/adoption av gatuhundar i Rumänien. 
Johan vidarebefordrar mailet till styrelsen för kommentarer.  
JK sammanställer därefter ett svar till Anna. SVA-artikeln om gatuhundar och smittrisker bör  
användas som underlag/bifogas. 
  
§43/14. Beslutspunkter 
Inga.  
 
§44/14. Redovisning av per capsulam-beslut 
§44.1/14. Fördelning av medel till prioriterade projekt  
Per capsulam juli. Se bilaga 4.  
 
§44.2/14. Möte med VSF Canada  
Per capsulam juli. Bordläggs till nästa möte.  
 
§44.3/14. Inköp till minhundsprojekt  
Per capsulam juli. Bordläggs till nästa möte.  
 
§45/14. Övriga frågor 
§45.1/14. Mässan Djurliv 2014 
Markus kan ej delta. Ev. skulle Lisa P kunna följa med. Medlemmen Eva Pålsson bor i Karlstad,  
kanske hon skulle vara intresserad av att delta? 
Elina kontaktar Eva om deltagande.  
 
§45.2/14. Zoo-djur i Ukraina, upprop 
Åse Hedström har skickat ett mail om behovet av hjälp till zoo-djur i krigets Ukraina via  
organisationen Lawrence Anthony Earth Organisation (LAEO) samt 
uppmaning till föreningen att skapa uppmärksamhet kring uppropen:  ”wildlife in warzones” samt  
”ecocide law”.  Styrelsen känner inte till någon som kan hjälpa till med transporter över gränsen 
(vilket var en direkt fråga till föreningen) och styrelsen vill titta igenom uppropen innan beslut om 
engagemang kring dessa tas. Slutligen tycker styrelsen att vi via ett svarsbrev kan tipsa Åse om  
Roger Pettersson, World Animal Protection (f.d. WSPCA). 
Johan förmedlar detta till JK som ombeds kontakta brevskrivaren.  
 
Föreningen bör arbeta fram en policy hur man ska förhålla sig till engagemang i konflikthärdar.  
 
§45.3/14. Seminarium om smittskydd, hund och katt 
Lämpliga föreläsare skulle kunna vara Agneta Gustafson och Gunilla Hallgren, SVA, tillsammans med  
gränsveterinär (Ambulansen?). Kan ske tidigast i oktober. I samband med veterinärveterinärmötet  
kan vara ett annat alternativ. 
Lisa S. kontaktar Agneta, Gunilla och Ambulansen och kollar intresse.   
 
§46/14. Nästa möte 
Senare delen av september.  
Johan skickar ut Doodle inom kort.  

 



  §47/14. Mötet avslutas 
 
 

 Underskrifter: 

 
 
 
 Elina Åsbjer                         Markus Abrahmsén  
 Vice ordförande                   Justerare 
 

 

 Johan Lindsjö 
 Sekreterare 
  
 
 
 Bilagor 
 1. Ekonomirapport 140817. 
 2. Rapport hemsidan inför möte 140819.  
 3. Rapport Prio-projekt 140817. 
 4. Redovisning per capsulam Val av prio-projekt 2014. 

 



Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören till styrelsemöte 2014-08-19 

Ekonomi 

Saldo på bankkontot = 70 816,52 

Betalning av deltagaravgift till mässan i Karlstad har gjorts med 473 kr. 

Camilla har fått för mycket i reseersättning för besöket hos Anicura så föreningen har lite till godo. 

Lisa P bevakar. Elina har inte inkommit med ersättningskrav än.  

Kassören planerar att göra en blankett för rese-/aktivitetsersättning. 

Fikakostnaden vid årsmötet inkluderade personalkostnader som Triolab inte inkluderat i sin 

sponsring och omfördelning av fakturans summa ska göras vilket innebär att föreningen kommer att 

betala viss del. Camilla har kontakt med både Triolab och FiQ i frågan.  

Enligt per capsulam-beslutet om de prioriterade projekten (se separat bilaga) fördelades resurserna 

(i bokföringen reserverade för respektive projekt) enligt följande: 

Projekt Sponsring Medlemsval Annan källa/form av stöd Totalt 

1. Minhundar 5 000 kr 650 kr Fadderskap (13-14) = 3 235 kr 8 885 kr 

2. LSPCA 5 000 kr 525 kr MFS-studenter ht 2014 5 525 kr 

3. Dairy dev 5 000 kr 850 kr MFS-student sommar 2014 5 850 kr 

4. Utb ö Zambia 5 000 kr 1 075 kr - 6 075 kr 

5. Potten 2 189 kr 1 800 kr - 3 989 kr 

Totalt 30 324 kr 

Inga utbetalningar till de prioriterade projekten har gjorts än. 

Medlemmar 

Vi har i dagsläget 56 medlemmar som har betalat avgift för 2014, varav 13 är studenter/pensionärer. 

En är nytillkommen under juli och har fått erbjudande om att välja projekt nu.  Det är en student och 

det innebär därmed ytterligare 50 kr till något av projekten. 

Åtta personer som var medlemmar under 2013 har inte betalat avgift än trots flera påminnelser. 

Därtill fem personer som har anmält intresse och fått inbetalningsuppgifter men som inte har 

betalat. 

Bilaga 1 



Rapport hemsidan inför styrelsemötet 14 08 19 

Nu finns: 

-projektbeskrivningar finns för minhundar, LSPCA Malawi, ZASP, dairy farm 

-MFSrapporter från 2013, 2013, 2014 

-har ändrat vidarebefodring donationer till kassör istället för ordförande 

-Novawebb har fixat till formulären som blev fel då hela hemsidan uppdaterades 

-lagt till listan med donerat material under styrelselog in 

-lagt till namn på företag, organisationer eller personer som skänkt material under fliken stöd 
oss/sponsor. Kolla gärna om jag har glömt någon där 

Lisa Schlanger 14 08 18

Bilaga 2 



Rapport om prioriterade projekt till styrelsemöte 2014-08-18 inom 
Veterinärer utan gränser – Sverige (per 2014-08-17) 

Minhundar (8 885 kr) 

JK har rapporterat via mail att vi för tillfället avvaktar med stöd till minhundsverksamheten i 

Kambodja men att det ev kan bli aktuellt att VSF-Sverige driver ett eget projekt där, i samarbete med 

Sida om jag förstår JK rätt. Finansieringen verkar dock vara en oklar fråga.  

Till Camilla: Kan Anicura möjligen vara intresserade av ett åtagande med t ex 3-årsavtal? 

Till JK: Vilka summor kan den omfattning du skissade på innebära? 

Kvitton kommer från JK på 3 268 kr för mediciner och kardor som inhandlats inför JKs resa till Irak i 

slutet av augusti, vilken dock eventuellt skjuts upp pga säkerhetsläget i området.  

Kvarstår 5 617 kr. 

LSPCA (5 525 kr) 

I början av september åker veterinärstudenterna Anna Gyllenhammar och Sandra Johansson till 

Malawi och LSPCA för sina MFS-fältarbeten. Anna ska jobba med enkätstudier för utvärdering av den 

”humane education” som genomförs i skolor. Sandra ska undersöka förekomsten av vissa sjukdomar 

i Lilongwes hundpopulationer, ffa gatuhundar och med störst fokus på zoonoser. MFS-stipendiet 

täcker inga materialkostnader och Sandra har sökt extra men fick inte så mycket som hon ansökt om 

så hon önskar stöd från VSF-Sverige. Jag har meddelat henne att vi ffa stödjer det som blir bestående 

utrustning mm inom LSPCAs verksamhet så följande har identifierats: 

- Mikroskop (för endoparasiter och blodutstryk för diffräkning) – från BVF gm Camilla eller 

AFB gm Lisa P – några hundra kr 

- Två små klippmaskiner (för att underlätta blodprovstagning) – ca 1 400 kr 

- Munkorgar (några i olika stl men inte så många som först tänkts, se nedan) – ca 600 kr 

- Hudskalpeller – hur många? pris? 

- Fästingpennor – hur många? pris? 

Det finns också en del förbrukningsmaterial som Sandra behöver och som finns i lager hos antingen 

Lisa S eller Lisa P.  

Totalt för det som Sandra behöver blir det ca 3 000 kr vilket finns utan problem. Richard har dock lite 

andra önskemål enligt nedan. 

Vid besök i Lilongwe i början av augusti levererade jag tre resväskor med veterinärt förbruknings- 

och laboratoriematerial samt instrument varav en del från Swevet (från förra året) men huvuddelen 

från Inst f afb, SLU (överblivet vid flytt). 

Jag träffade Richard Ssuna i Lilongwe 2014-08-05 och diskuterade vad deras prioriteringar är. Han 

framförde följande: 

Bilaga 3 



- Klippmaskin modell större med olika skär, uppladdningsbar – jag har hittat en (Aesculap 

GT306) med bra tillbehörsuppsättning men den kostar lika mycket som hela budgeten vi har 

för LSPCA i år (dvs ca 5 500 kr). Företaget som säljer anger att man ev kan få rabatt och de 

stödjer projekt i Kenya och Tanzania så de kanske kan sponsra en klinik också. Om den köps 

in kanske det räcker med en liten av ovanstående modell. 

- Angående munkorgar så tycker han inte att vi ska lägga pengar på det för de har sponsorer 

av det lokalt i Lilongwe. Sandra kan därmed ev ha med sig färre än vad hon har budgeterat 

för. 

- CMT-vätska för det finns inte i Malawi (han fick en paddel och ville gärna ha vätska med). 

- Infusionspump, elektronisk med termostat – de jag hittat verkar kosta 10 000 kr minst men 

jag kanske har letat dåligt – vad säger ni som jobbar med smådjur? Motiv för att stödja dylik 

apparatur att om de kan ge de välbeställda ägarnas hundar god vård får de mer donationer 

och resurser till övriga delar av verksamheten.   

- Rabiestester – ca 200 st – för att kunna visa effekter av deras vaccinationskampanj. 

Mina svar var att pumpen och testerna inte är möjliga att bistå med resurser för nu men vi får se 

framöver om vi kan få gehör från sponsorer om vi får rapporter från deras verksamhet och kan 

beskriva vad det är som våt stöd går till. 

Det jag önskar att vi kan stödja är dock både en ordentlig klippmaskin, CMT-vätska och de saker som 

Sandra behöver med det blir totalt 7-8 000 kr om vi inte kan få bra rabatter eller donationer av 

material (t ex munkorgar – kan det finnas överblivna?). 

Hur ser ni på det här? Hur flexibel är vår ”pott”? Skulle del av den kunna användas till det här, om ni 

instämmer i mitt förslag?    

 

Dairy development  

Jag väntar på besked från Professor Pandey om vilket kooperativ och för vad som de (Pandey och Dr 

Muliokela, Head of GART, samordnande organisation för mjölkkooperativen i centrala och södra 

Zambia) bedömer att vårt bidrag kan användas.  

 

Utbildning i östra Zambia 

Jag väntar även på besked från representanter för ZASP om fokus för det stödet och om pengarna 

ska överföras direkt till Zambia eller via ZASP i Sverige.  

 

För alla ovanstående gäller förstås att avtal/överenskommelser ska skrivas så snart respektive 

stödaktivitet konkretiseras.  



Redovisning av per capsulam-beslut till styrelsemöte 2014-08-19 i 
Veterinärer utan gränser – Sverige från kassör Elisabeth Persson 

I juni fick alla medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2014 information om 

val av prioriterat projekt. Påminnelse skickades till dem som inte svarat. Svar 

inkom via e-post till kassörsmailen under perioden 2014-06-07 – 07-06.  

Mail till styrelsen i VSF-Sverige skickades 2014-07-06 inkluderande förslag till 

beslut och svar skulle inkomma till kassören senast 2014-07-13. 

I underlag för beslutet angavs källor för medel att fördela (30 324 kr) och 

medlemmarnas val (37 medlemmar gjorde aktiva val och för de 18 som ej 

valde gick medlemspengen till potten).  

Alla ledamöter svarade via e-post under perioden 2014-07-06 – 07 och biföll förslag enligt 
nedan: 

Fördelning till de prioriterade projekten 2014 

Projekt Sponsring Medlemsval Annan källa/form av stöd Totalt 
1. Minhundar 5 000 kr 650 kr Fadderskap (13-14) = 3 235 kr 8 885 kr 
2. LSPCA 5 000 kr 525 kr MFS-studenter ht 2014 5 525 kr 
3. Dairy dev 5 000 kr 850 kr MFS-student sommar 2014 5 850 kr 
4. Utb ö Zambia 5 000 kr 1 075 kr - 6 075 kr 
5. Potten 2 189 kr 1 800 kr - 3 989 kr 

Bilaga 4 
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