
 Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 
 Datum och tid: 2014 10 07, 19.30.                                                                                                                              

 Plats: Telefonmöte.  

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

 Celander. 

 

§48/14. Mötet öppnas 
Elina Åsbjer utses till mötesordförande och öppnar mötet. 
 
§49/14. Val av protokolljusterare 
Kajsa Celander väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 
§50/14. Godkännande av dagordning 
Godkänns med tillägg av §55.1/14 och 55.2/14.  
 
§51/14. Föregående mötesprotokoll från 2014 08 19  
Godkännes och läggs till handlingarna.  
 
§52/14. Verksamhetsfrågor 
 
§52.1/14. Ekonomi  
Se bilaga 1 och 2. Diskussion fördes om hur pengar kan användas av ZASP i östra Zambia 
ifall planerad utbildning av veterinärassistent inte blir av.  
Lisa P. återkommer om detta.  
 
§52.2/14. PR  
§52.2.1/14. Mässan Djurliv 2014  
Elina var där och tyckte att föreningens arbete mottogs med intresse. Ca 50 personer stannade till  
vid föreningens bord. 100 kr insamlades i bössan. Diskussion med John Isaksson, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om tips hur vi kan arbeta. Kontaktinformation  
vidarbefordrad till JK. 
 
§52.2.2/14. Vakans  
Styrelsen överens om att PR-posten är viktig att besätta. Diskussion om annonsering efter PR  
ansvarig baserat på JK:s idé. Förslag att ha med annons i Medlemsbladet, på hemsidan och på  
Facebook. Studenter bör tillfrågas.  
Markus färdigställer annons och skickar till Lisa P (Medlemsbladet) och Lisa S. (hemsidan). 
Kajsa hör med studenter.  
 
§52.3/14. Sponsring 
§52.3.1/14. Sponsring AniCura 
Camilla och Johan var på möte med AniCura 18/9. De har visat intresse av att sponsra föreningen på 
olika sätt – generellt respektive projektbaserat. Fortsatta diskussioner förs med Anicura.  
Camilla återkommer om detta.  
 
 
 



§52.4/14. Hemsidan  

 Novawebb har meddelat att de kan fortsätta arbeta med hemsidan för 200 kr + moms t.o.m. hösten

 2015. 

 Prio-projekten läggs nu ut på hemsidan.  

 Protokoll ska fortsättningsvis läggas ut osignerade på hemsidan.  

 Johan skickar elektroniskt till Lisa P. som sammanställer ett dokument per möte och därefter skickar   

 till Lisa S.  
 
§52.5/14. Medlemsbladet 
Deadline 30/10. 
Planerat innehåll bl.a. information kring minhundarna, rapport från Djurliv 2014, statusrapport från 
MFS-projekten, reseberättelse från kollega, gatuhundspolicy och annons avseende PR-ansvarig.  
 
§52.6/14. Aktuella projekt 
§52.6.1/14. Prioriterade projekt 
Se bilaga 1.  
 
§52.6.2/14. Elefantprojekt, Kenya 
Personer med insyn i frågan bör bjudas till nästa verksamhetsmöte.  
 
§52.6.3/14. Kastrationskampanj, Kap Verde 
Oklart om det fortfarande är aktuellt med stöd.  
Elina tar upp projektet med JK.  
 
§52.7/14. Övrigt 
52.7.1/14. Veterinärkongressen 2014 
Lisa P., Lisa S och Elina kan stå vid VSF:s bord under kongressen. 
Elina tar med PR-material från Djurliv 2014.   
Johan kollar med Camilla hur det blir med Syltan.  
 
52.7.2/14. Policy gatuhundar  
Diskussion fördes baserat på Elinas förslag, med fokus på föreningens syn på adoption av  
omhändertagna hundar. Föreningen stöder ej adoptionsverksamhet som går utanför respektive  
lands gränser. Föreningen utesluter då inte en organisation utan dess externa adoptionsverksamhet. 
Elina skickar ut ändrat förslag till styrelsen för påseende och beslut.  
 
52.7.3/14. Funktionärsbeskrivningar 
Deadline 30/10. 
Alla styrelsemedlemmar skickar in till Lisa S.  
 
52.7.4/14. Studentgrupp  
Tio studenter har visat intresse för att delta i en studentgrupp. Möte planerat senare i höst. 
Föreläsningar hos VMF planeras.  
 
52.7.5/14. Samarbete VSF Canada  
Johanna har haft möte med VSF Canada och de visade intresse av samarbete.   
Johanna berättar mer längre fram.  
 



52.7.6/14. Seminarium om smittskydd, hund och katt 
Lisa S. har pratat med Lotta Gunnarsson, SVA, och Agneta Gustavson, MSD, om deltagande vid  
Seminarium. Finansiering måste lösas.  
Lisa P. hör med Sanna Sternberg-Lewin, SLU. 
Lisa S. arbetar vidare med seminariet. 
 
52.7.7/14. Lawrence Anthony Earth Organisation, upprop Wildlife in warzones 
Frågan hänvisas till nästa verksamhetsmöte. Där bör även frågan om hur föreningen ska förhålla sig  
till engagemang i konflikthärdar diskuteras. 
   

§53/14. Beslutspunkter 
§53.1/14. Avtal med Novawebb 
Beslut om att anlita Novawebb enligt §52.4/14. 
 
§54/14. Redovisning av per capsulam-beslut 
§54.1/14. Möte med VSF Canada. Per capsulam juli 
Bordläggs till nästa möte.  
§54.2/14. Inköp till minhundsprojekt. Per capsulam juli  
Bordläggs till nästa möte.  
 
§55/14. Övriga frågor 
§55.1/14. Bronkoskop från UDS 
Föreningen har fått ett bronkoskop, sannolikt med en defekt, från UDS. Klinik intresserad av att 
köpa detta. Oklart vad som gäller för sådan överföring. Kan föreningen donera vidare skänkt  
utrustning till ett företag som i sin tur stöder oss med en ekonomisk donation? Föreningen bör få ett  
papper på att bronkoskopet är donerat samt ett OK från UDS. Den aktuella kliniken får i så fall  
bronkoskopet för påseende.  
Lisa S. arbetar vidare med detta.  
 
§55.2/14. Fototävling Lyckliga Fåret 
Lyckliga Fåret har sponsrat MFS-projekt i Malawi. Föreningen tipsar medlemmarna om att skicka in  
djurbilder till fototävling i deras regi.   
Lisa P. skriver om detta i Månadsbladet.  
 
§56/14. Nästa möte 
Mitten av november.  
Johan skickar ut Doodle.  

 
  §57/14. Mötet avslutas 
 
 

 Underskrifter: 

 
 
 
 Elina Åsbjer                         Kajsa Celander  
 Vice ordförande                   Justerare 



 

 

 Johan Lindsjö 
 Sekreterare 
  
 
 
 Bilagor 
 1. Ekonomisk redovisning 2014 per 141005. 
 2. Blankett utlägg VSF Sverige.  

 



Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören till styrelsemöte 2014-10-07 

Bankkontot 

Saldo på bankkontot = 65 365,52 (- 5 481 kr jf föregående rapport) 

Betalning har gjorts till VMFs FiQ med 10 kr för hyra av kåren i maj.  FiQ bjuder på resten (1 790 kr) 

eftersom det blev trassel med vad Triolab skulle betala. Lisa P har tackat och hälsat att vi som 

kompensation får vara generösa med bokningar hos VMF framöver samt ta lärdom av det hela. 

Betalning har gjorts för projektstöd till LSPCA till Lyckliga fåret (sax 4 580 kr) och Swevet (diverse 861 

kr). Se även rapport nedan. 

Förslag till blankett för ersättningar bifogas. 

Kommande kostnader: 

Elina: Reseersättning för Anicurabesök och mässa i Karlstad 4/10. Utlägg för godis. Bidrag till 

konferensdeltagande 2012 som ej rekvirerats tidigare (1 000 kr). 

JK: Utlägg för mediciner mm till minhundarna i Irak om 3 628 kr. 

Lisa P: Utlägg för material till LSPCA, om styrelsen godkänner det (1 720 kr). Transport av 

utställningsmaterial till Örebro (för mässan i Karlstad), 345 kr (porto för skrymmande, max 10 kg). 

Kort rapport om de prioriterade projekten 

1. Minhundarna – JK har varit i både Kambodja och Irak och ska rapportera. Utlägg av JK för

hundarna i Irak.

2. LSPCA – två studenter är där för MFS nu och medförde en del utrustning (detaljrapport

kommer till nästa möte). Strul angående handledaravgift så framöver måste bättre avtal

skrivas. Kostnader för VSF-Sverige: 4 580 + 861 kr enligt ovan = 5 441 kr, vilket ryms inom

budgeten (5 525 kr). Missbedömda (frakt Swevet) eller okända (mikroskopfrakt) kostnader

gjorde att ytterligare utlägg finns gjorda av Lisa P. Elina donerade några munkorgar och för

att komplettera storlekarna köptes några till för 520 kr. Frakt av mikroskopet blev 1 200 kr

(gick inte att få besked i förväg, uppskattades till några hundra). Totalt 1 720 kr. Kan det

ersättas från projektpotten (3 989 kr) eller kan det ”sparas” till 2015?

3. Dairy development – väntar på besked från Prof Pandey om vilket kooperativ som ska få

stöd av oss, och till vad. MFS-student som var där i somras har skrivit råd till bönderna. Idé

från Lisa P att föreslå att stöd från VSF-Sverige går till att finansiera möten/workshops där

råden förmedlas. Har ej kollats med Pandey än.

4. Utbildning östra Zambia – ny vet.assistent är intresserad av utbildningsuppdraget. Har

efterfrågat besked om hur vi för över pengar men har ej fått svar än.  Kan vi tänka oss att ge

stöd till hygienåtgärder också, om inte utbildning hinner genomföras under 2014?

Medlemmar 

Inga nya medlemmar. 
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Redovisning av utlägg och resa 
för Veterinärer utan gränser – Sverige (VSF-Sverige) 

Namn 

Bank 

Clearingnr 

Kontonr 

Dokumentation av utlägg, resa (mot biljett) eller bidrag till deltagande i aktivitet 

 Kvitton i original ska bifogas genom att häftas/tejpas på A4-papper
 Kvitton (eller verifikationer, t ex inbjudan, konferensprogram mm) ska numreras i

datumordning
 Denna utläggsblankett ska fästas överst i högen

Kvitto/ 
Verif. nr 

Datum på 
kvitto/verif. 

Belopp Utlägget avser (ange datum för 
aktivitet, beskriv aktivitet) 

Underlag för reseersättning vid resa med egen bil 

Datum för 
resa 

Resväg  
(ange enkel eller t.o.r.) 

Antal km körda Resans syfte 

Datum, ort och underskrift (av den som skickar in kvittona eller redovisar resa): 

Attestering (av ordföranden, och av annan styrelseledamot om det gäller utlägg av ordföranden): 
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