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Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören till styrelsemöte 2015-12-17 (per 2015-12-16) 
 

Bankkontot 

Saldo på bankkontot 2015-12-16 = 81 844 kr 

Sammanfattat sedan 2015-08-11 (se tidigare rapport från det datumet för tiden innan dess) har följande 

hänt på bankkontot : 

INKOMMANDE 

- 3 x 1 250 kr för företagsmedlemmar (föreningsvänner) 

- 2 x 250 kr och 1 x 125 kr för nya medlemmar 

- 10 000 kr från AniCura för minhundssponsring 

- 300 kr minnesgåva 

- 5 000 kr för bronkoskopet 

- 2 568 kr i sponsring från Triolab för fika vid årsmötet 

 

UTGIFTER 

- 2 000 kr i resebidrag för Malawiresa och LSPCA-besök (Kajsa Celander) 

- 20 000 kr till ZASP (7 000 kr till djurhälsokurser och 13 000 kr till latriner) 

- 2 006 kr för flygblad till veterinärkongressen mm 

 

UTLOVAT/UTLOVATS 

- Ca 2 000 kr i resebidrag (hyra) till Siri Adler Lennström vid Malawivistelse 

- Reserverad summa för dairy development – oklart om det kan utnyttjas i år 

- Nepal – gick inte att skicka utrustning längre, fortsatt planering ska ske  

- ApoEx har utlovat julgåva om 50 000 kr och faktura har skickats 

- Min Veterinär i Skaraborg har utlovat fortsatt stöd med 3 000 kr och faktura har skickats 

- Julgåva från Sveriges veterinärförbund om 2 000 kr 

 

Medlemmar  

62 medlemmar har betalat för 2015 varav två betalade i slutet av 2014 och 60 under 2015.   

45 är yrkesverksamma och 17 student/pensionär mm. 

 

90-kontot 

Förberedelser har börjat, men som nämnts är det mycket som ska skrivas och jag har helt enkelt inte 

hunnit. Därmed har jag inte heller kunnat be er beställa kreditupplysning. I ansökan ingår att beskriva vår 

verksamhet och våra olika projekt och eftersom alla premisser förändras snabbt är det en delikat uppgift. 

 

Följande handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll: 

1.  Blanketten Ansökan om 90-konto 

2.  Insamlingsorganisationens stadgar eller andra föreskrifter 

3.  Beslut om organisationsnummer och registreringsbevis 

4.  Ansökan om att bli godkänd som innehavare av ett 90-PlusGirokonto hos Nordea 

Bank och eventuellt om ett Bankgironummer 

5.  Protokoll 

6.  Kreditupplysningar för samtliga ledamöter och suppleanter 
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7.  Senaste årsredovisning eller liknande handling (gäller inte nybildade organisationer) 

8.  Budget för insamlingsperioden/kommande verksamhetsår 

9.  Blankett avseende Mottagande organisation i Sverige och utlandet 

10. Blankett avseende ändamålsuppgifter 

 

Under kommande helger ska jag få det skrivet så att ni kan få läsa de aktuella dokumenten och när vi är 

nöjda är det dags att beställa kreditupplysning. Föreningen kan beställa för alla men då är det mot en 

kostnad. När det beställs individuellt kostar det inget. 

 

PRIOPROJEKTEN 

 Minhundarna – AniCura har lanserat Bufty men det har tyvärr inte lett till några nya minhunds-

fadderskap. 

 ZASP – latriner håller på att grävas (se bilder i julbrev). De upptäckte att många bran inte gick i skolan 

pga för hög kostnad för skoluniform mm i den statliga skolan i omårdet. ZASP ska därför bygga en 

”byskola” till så nu behövs det ännu fler latriner. Veterinärkursen har de inte hunnit hålla pga många 

andra aktiviteter under hösten men det ska bli i början av 2016.  

 LSPCA – vi har fått slutrapport från Richard Ssuna om det stöd till gatuhundskastrationer som vi givit 

tillsammans med Anicura för 2015. Richard lämnar LSPCA i januari 2016. Siri var volontär hos LSPCA i 

två veckor under november och har lämnat en kort rapport om intrycken därifrån. Sammantaget verkar 

förutsättningarna för fortsatt samarbete med LSPCA inte så goda. 

 

KONTAKTER PÅ ”G” 

 MAWO i Tanzania – Odile Buium har skickat information om deras volontäraktiviteter och hon vill gärna 

ha sällskap när hon ska besöka MAWO under början av 2016. 

 

 NEPAL – vi har fått en kontaktadress av Erik Gammelgård och en lista med massor av olika aktiviteter 

och stöd som önskas. Det är mycket mer än vad vi kan bistå med och Lisa P har lovat ta kontakt och 

utreda om det finns något avgränsat som vi kan bistå med. Det har inte gjorts än. 

 

 MONGOLIET – planering pågår för MFS-projekt om gethälsa i Tostbergen. Stöd från VSF-Sverige 

kommer att önskas och vad det kan handla om kommer det rapport om till nästa styrelsemöte. 

 

 LAPS – Livingstone Animal Protection Society (ev Services – båda delar står på deras Facebooksida) – vi 

kontaktades av Alli Shenton för ett tag sedan och hon bor stor del av året i Uppsala så jag har träffat 

henne. De är en liten, volontärdriven organisation som jobbar på liknande sätt som LSPCA i Malawi 

men de har mycket mer begränsat med resurser och de behöver stöd av alla möjliga slag, t ex 

läroböcker, mikroskop, avlivningsvätska mm. Vi har diskuterat möjligheten för studenter att genomföra 

MFS och hjälpa dem inventera situationen för djuren i området. Det kräver samtidigt viss handledning 

och praktiskt stöd till studenterna så för att de ska kunna prioritera det måste MFS-projekten inkludera 

frågor som de verkligen har behov att få utredda. 

De har ingen veterinär anställd utan samarbetar med den lokala statliga veterinärorganisationen 

(veterinärassistenter om jag förstod det rätt) när det gäller att kastrera hundar. De vill kastrera så många 

hundar som möjligt för de som finns har det inte så bra, eftersom de inte ges mat och omvårdnad. 

Vaccination mot rabies är förstås också aktuellt. 
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Relativt nytt i området är att man håller åsnor men det saknas kunskaper och de har dålig dragutrustning 

till åsnorna, oftast bara ett rep runt halsen. En inventering av åsnornas hälsotillstånd och utveckling av selar 

mm som kan produceras lokalt är något de önskar stöd till. 

De samarbetar även med viltvårdare i området och interaktionen mellan den vilda faunan och 

tamboskapen är ett viktigt område som de gärna skulle få utforskat med hjälp av t ex MFS-studenter.  

Alli åker till Livingstone 19/12 för tre veckor i Zambia och hon ska då ta upp möjligheterna till samarbete 

med oss och MFS för studenter med sina kollegor inom LAPS och med de lokala veterinära myndigheterna 

för det är nödvändigt att ha externa samarbeten förankrade hos dem för att få deras stöd för t ex 

kastrationer och möjligheter att arbeta med djurskyddsfrågor, vilket de t ex gör genom utbildning av barn 

om varför man ska sköta om sin hund väl. 

LAPS beskriver sig själva så här (https://www.facebook.com/LivingstoneAnimalProtectionSociety): 

LAPS has been set up by a group of friends to help improve the lot of domestic animals in and around 

Livingstone - through improving public veterinary facilities, providing spaying, neutering, de-worming and 

vaccination and education on the care and rights of animals.  

  


