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Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 
Datum och tid: 2016-03-14, 19.30.      

Plats: Möte via Skype. 

Deltagare:  

Ordinarie ledamöter: Lisa Schlanger, Elisabeth (Lisa) Persson, Erik Jönsson och Johan Lindsjö. 

Suppleanterna  Sofia Daresjö och Lydia Mitternacht går in som ledamöter under mötet.  

Förhinder:  

Ordinarie ledamöter: JK Larsson, Siri Adler Lennström och Ana-Marija Camber. 

Suppleant: Kajsa Celander  

§11/16. Mötet öppnas
Lisa Persson utses till mötesordförande och öppnar mötet. 

§12/16. Val av protokolljusterare
Lydia Mitternacht väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 

§13/16. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns. 

§14/16. Föregående mötesprotokoll från 2016-01-27
Godkänns och läggs till handlingarna. 

§15/16. Verksamhetsfrågor
§15.1/16. Ekonomi
Se bilaga 1. 

§15.2/16. PR
Nya kort avseende minhundsfadderskapet, ett informations- respektive tackkort, ska 
framställas.  

Erik ansvarar för detta. 

§15.3/16. Sponsring
Triolab vill sponsra förtäring vid möten. Deras logotyp kommer att ligga överst på hemsidan detta  
år. Till kommande år är målet att alla huvudsponsorer ska presenteras mer likvärdigt på samma rad. 

§15.3.1/16. AniCura
Se bilaga 1. 

Lisa P. kontaktar AniCura avseende MAWO.  
JK kontaktar AniCura avseende uppföljande avtal med MAG (Nuvarande avtal  går ut 16-06-30). 

§15.4/16. Hemsidan
Diskussion om betalfunktioner för föreningen och dess projekt har initierats av JK och Lisa S. 
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JK och Lisa S. återkommer med förslag till styrelsen.  
 
§15.5/16. Facebook 
Informationen om resan till MAWO har lagts ut och gillats på hemsidan.  
 
§15.6/16. Medlemsbladet 
Medlemsbladet blev mycket bra och omfångsrikt. Det är färdigt inom kort, se bilaga 1, och ska nu 
läggas ut på hemsidan samt mail om det ska skickas ut till medlemmarna.  
 
Erik och Sofia håller i medlemsbladet och Lisa P mailar medlemmarna.  
 
§15.7/16. Studentgruppen 
Studentgruppen har arbetat med Medlemsbladet. Inga övriga aktiviteter rapporterade.  
 
§15.8/16. Aktuella projekt 
§15.8.1/16. Prio-projekten 
Se bilaga 1 och, avseende MAWO, bilaga 2.  
 
Mötet beslutar att ersätta Lisa P. för utläggen i samband med MAWO-resan enligt bilaga 1. Lisa P.  
och Johan deltog inte i beslutet.  
 
Inför årsmötet ska styrelsen besluta vilka projekt som ska läggas fram som prio-projekt för beslut på  
årsmötet.  
 
§15.8.2/16. Harnas Wildlife Foundation. 
Diskussion kring ev. stöd till föreningen bordläggs och tas upp på nästa verksamhetsmöte.  
 
§16/16. Övrigt 
§16.1/16. Verksamhetmöte 
Ett verksamhetsmöte hölls i Uppsala 16-03-10. En rapport från mötet finns i bilaga 1.  
Nästa verksamhetsmöte bör gå av stapeln i vecka 14.  
 
Johan skickar ut Doodle. 
 
§16.2/16. Årsmöte 
Program för årsmötet 16-04-24 fastställdes på verksamhetsmötet, se bilaga 1.  
 
Johan och Lisa P. ska träffas kommande vecka och gå igenom styrelsemötesprotokollen.  
 
§16.3/16. Valberedning 
Valberedning valdes inte vid årsmötet 2015. Styrelsen är därför valberedning.  
 
Erik får i uppdrag att fråga ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter som ska väljas om vid  
årsmötet om de är tillgängliga för omval.  
 
Information om möjligheterna att engagera sig i styrelsearbetet bör lämnas till medlemmarna i  
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samband med kommande medlemsutskick (årsmöte, mm). 
 
JK och Johan sätter ihop ett förslag som skickas till Lisa P för utskick till medlemmarna.  
 
Vid nästa styrelsemöte diskuteras posterna i styrelsen. 
 
§16.4/16. Jubileumsfest 
Se rapport från verksamhetsmötet, bilaga 1.  
 
§16.5/16. Veterinärkompis 
Vi behöver titta närmare på olika varianter. Därefter kan ev. förfrågan göras till medlem Ylva  
Persson, som tagit upp frågan, att ta fram ett koncept i föreningens regi. Frågan bordläggs till nästa  
styrelsemöte. Lisa P. förslår att VSF kan bjuda in TUVE-studenter till en träff.  
 
Lisa P. funderar vidare på ett sådant upplägg.  
 
§16.6/16. Rutiner angående bidrag till kongresser och konferenser – beslut 
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.  
 
§17/16. Redovisning av per capsulam-beslut 
Inga beslut finns att redovisa.  
 
§18/16. Övriga frågor 
 
§19/16. Nästa möte 

  Nästa styrelsemöte, med fokus på årsmötet, hålls i vecka 15.  
 

Konstituerande möte bör hållas i början av vecka 17 per telefon. 
 
  Johan skickar ut Doodle. 

  
 
  §20/16. Mötet avslutas 

 

 Underskrifter: 

 
 
 Elisabeth Persson                          
 Kassör, mötesordförande              
 
  
 Johan Lindsjö              Lydia Mitternacht  
 Sekreterare               Justerare 
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 Bilagor 
 1. Rapport ekonomi och prioprojekt 16-03-14.  
 2. Rapport MAWO 16-03-14.  



  Bilaga 1 

 

Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören Elisabeth Persson (EP) till styrelsemöte 2016-03-14 
 

BANKKONTOT 

Saldo på bankkontot 2016-03-12 = 134 083 kr 

 

INTÄKTER sedan årsskiftet 

- Medlemsavgifter inbetalda under 2016 per 2015-03-12 = 30 x 250 kr och 10 x 125 kr = 8 750 kr  

- Gåva latriner – 200 kr 

- Minhundsfadder – 250 kr 

- Gåva ospec – 150 kr + 125 kr 

 

UTGIFTER 

- 600 kr – bankkontoavgift för 2016 

- 15 kr – pg- och swish-avgifter  

- 3 000 kr webbsupport för 2016 (Keep Calm Webbutveckling) 

 

UTLOVAT/UTLOVATS 

- Triolab accepterade respons från Erik om ändrad placering på hemsidan så faktura för 

huvudsponsorskap 2016 är skickad 

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

- Nepal – gick inte att skicka utrustning längre, avvaktar med fortsatt planering (se nedan) 

- Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut 

 

MEDLEMMAR  

43 medlemmar har betalat för 2016 varav 32 yrkesverksamma och 11 student/pensionär. 

 

RAPPORT FRÅN VERKSAMHETSMÖTE 2016-03-10 kl 17-19.30 

Närvarande: Siri Adler Lennström, Ana-Marija Camber, Kajsa Celander (fr 17.30), Sofia Daresjö, Erik 

Jönsson, Lisa Persson 

- Lisa P visade bilder från och berättade om MAWOs verksamhet och om möjliga samarbetsområden. 

Se separat rapport. 

- Medlemsbladets layout och illustrationer diskuterades – Erik och Sofia uppdaterar inför 

styrelsemötet mån 14/3.  

- Årsmötets uppläggning diskuterades. Följande föreslås:  

o Start 13.30 med årsmötet 

o Från ca 14.30 – jubileumstårta och alkoholfri champagne serveras (samt kaffe och te) 

o Från ca kl 15 – föredrag av Alli Shenton om LAPS; Odile, Johan och Lisa om MAWO; Kajsa 

och Siri om deras erfarenheter (typ reseberättelser) från södra Afrika 2015   

o Ca kl 18 – festmåltid, förslagsvis buffé – Annie kollar med FiQ för att få prisförslag för 30-50 

pers (om vi kan locka många studenter). Triolab har lovat fortsatt bidrag till förtäring vid 

möten. Diskuterades kuvertavgift om förslagsvis 50 kr (för att täcka arbetskostnad, vilket 

Triolab inte ville betala förut) och att Triolab tillfrågas om bidrag till matkostnaden. 



  Bilaga 1 

 

o Eventuellt överskott från kuvertavgiften och intäkt från lotteri ska enligt tidigare diskussion 

gå till någon/några av de organisationer som presenteras under kvällen. MAWO har ju 

redan fått omfattande stöd varför de förslagsvis kan undantas den här gången.     

 

PRIOPROJEKTEN 

 AniCura – Lisa P har inte hunnit med kontakt efter återkomst från Tanzania men deras idé om 

kampanjperiod för insamling av stöd till vaccinations- och kastrationsprojekt väckte intresse inom 

MAWO. Om styrelsen bifaller kan Lisa P ta kontakt med Karin Dileo.  

 

 ZASP – latrinerna är murade till marknivå och enbart ”huset” kvarstår, dvs den enklaste delen. Bra 

tvättanordning är klar. Bilder kommer. ”Veterinärkursen” kommer att hållas 22-23/3 med fokus på TB, 

antrax, rabies, mastit, endoparasiter, CCPP och theilerios.  

 

Angående laddningsbar projektor föreslår Lisa P att vi efterfrågar om det går att låna/hyra en sådan 

under en kortare period för att testa funktionaliteten så att vi själva har lärt oss det, alternativt att vi 

köper in och testar innan vi förmedlar.  Även MAWO är intresserade om vi hittar en bra variant och om 

sponsring finns. 

 

 LSPCA – e-postmeddelande med tack för rapport och avslutat samarbete skickades till Richard Ssuna 

och en företrädare för LSPCAs Board of Trustees. Richard Ssuna svarade och tackade men ingen 

respons har erhållits från LSPCA.  

 

KONTAKTER PÅ ”G” 

 

 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 något avgränsat skulle behöva 

identifieras. Lisa P har haft kontakt med Erik och det är generellt svårt med både införsel och inköp just 

nu så vi avvaktar för tillfället. Erik återkommer om situationen förändras. 

 

 MONGOLIET – planering genomfördes för MFS-projekt om gethälsa i Tostbergen och ansökan skickades 

in i tid men besked från Sida är att den typen av stipendier kommer att få minskad omfattning pga 

resursomfördelning till flyktingmottagande och besked till universiteten har fördröjts. Om de studenter 

som ansökt om MFS i Mongoliet ges stipendium kommer de att ansöka om ytterligare bidrag från VSF-

Sverige.  

 

 HARNAS – det finns olika erfarenheter av verksamheten där. Diskussion inom styrelsen behöver hållas 

så att ställning kan tas till det förslag som Siri lämnat. 

 

 LAPS – Livingstone Animal Protection Society. Inget nytt för Lisa P har inte hunnit ta kontakt efter 

återkomsten från Tanzania.  

 

 MAWO – se separat rapport. 
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Rapport till styrelsemöte 2016-03-14 från 

besök i Tanzania, hos MAWO,  

av Johan Lindsjö och Elisabeth Persson  

MAWO – Meru Animal Welfare Organization har sin bas i Arushaområdet i norra Tanzania. Det var ett 

mycket intressant och lärorikt besök där för Johan och Lisa 26/2 – 3/3, tillsammans med Odile Buium 

(MAWOs kontaktperson i Sverige) som också var där då. MAWO arbetar ffa med hundar (lite katt) och 

åsnor, djurarter som inte får så mycket uppmärksamhet annars och deras fokus är både djurvälfärd och 

djurhälsovård. De arbetar i två områden, Arusha och Simanjiro.  Övergripande ansvar har Johnson 

Lyimo som samarbetar med lokala veterinärer och volontärer från olika håll. En veterinär, Dauson 

Katuritsa, är delvis finansierad av en sponsor. En belgiska som är privatpraktiserande i Arusha, ställer 

upp som volontär vid vissa aktiviteter. Statligt anställda veterinärer jobbar också för föreningen, och 

om vi förstod det rätt får de göra det inom ramen för sin tjänst.   

Vi hade med oss två resväskor med ffa donerat förbrukningsmaterial, några instrument, ett värmeskåp 

och en del hovvårdsutrustning samt inköpta mjuka munkorgar och ett par klotänger. Exakta besked om 

vad som behövdes och kostnader gick inte att få fram i förväg så per capsulambeslut gick inte att 

påkalla. På plats i Tanzania betalade vi för en del mediciner enligt specifikation som följer.  

Utgifter i samband med besöket hos MAWO som Lisa P anhåller om ersättning för: 

Munkorgar (295 kr) och klotänger (180 kr) inköpta i Sverige   =   475 kr 
Mat första kvällen (bjöd alla på mat då), 53 000 sh  =   212 kr 
USB-minne till Johnson och VSF-Sverige (bilder från hela besöket), 2 x 18 000 sh =   144 kr 

Mediciner  
Rabiesvaccin 400 doser, 580 000 sh = 2 320 kr 
Antib, sårspray, Ivermectin f inj, avmaskningstabl (spol- och bandmask), 179 000 sh =    716 kr 
PeniStrep, 9 500 sh  =      38 kr 

Resa Ultuna-Arlanda t.o.r. och P-avgift för att möjliggöra transport av extra väskor 

2 x 3,8 mil x 18,50 kr/mil = 140 kr + 540 kr (P-avgift) =    680 kr 

TOTALT    4 585 kr 

Aktiviteter som vi deltog i (Johan – rätta om något är fel) 

”Dog clinic” hålls varje lördag fm i Meru district, Arusha region. Hundar kommer för ”dipping” (kallas 

dog deep) mot ektoparasiter, sårvård, injektion av ivermektin var tredje månad och rabiesvaccination 

en gång om året samt träning i hundhantering. 

Därefter åkte vi till Simanjiro district, Manyara region, där vi besökte maasai-byarna Terat (ny för 

MAWO) och Loiborsoit (där MAWO arbetat sedan 2014). Hundar skulle fångas in för vaccination, 

avmaskning och ev sårvård men det var lättare sagt än gjort. Vi hade med oss 400 doser rabiesvaccin 

men bara en fjärdedel gick åt (se tabell nedan). Bra fångstredskap (nät) eller andra metoder (orala 

vaccin och avmaskningsmedel) är ett prioriterat område ur både djurvälfärds- och effektivitets-

synpunkt.  Även enstaka katter och småidisslare åtgärdades. Åsnor hade samlats i en inhägnad i Terat 

och blev där avmaskade med ivermektin och vid behov behandlades sår mm. Även enstaka frigående 

åsnor åtgärdades. Bra utrustning till åsnorna och som kan göras av lokala material, demonstrerades, 

liksom hur man ska (och inte ska) binda en åsna. 
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Därutöver besöktes en skola där det gavs utbildning om åsnor och deras välfärd, ett college där det 

skulle ha givits utbildning men blev ett kortare pass, inklusive viss insats av Lisa och Johan (ej förberett 

men vi improviserade väl om reproduktion och djurhälsa).  Maasaikvinnor i Loiborsoit har sedan 2014 

arbetat med förbättrad utrustning till åsnorna och det syntes tydligt på djuren i det området för de 

hade färre sår och ärr på lår och mankar. En solcellslampa med tillbehör donerades av EP till en av 

grupperna för test av användbarhet. Uppskattades speciellt laddningsmöjlighet för mobiler samt en 

spotlight som möjliggör sömnad och utbildning även kvällstid. Uppföljning ska göras av Johnson vid 

några tillfällen under en 3 månaders-period för att utvärdera användandet.  

Vi skulle ha genomfört kastrationer också men det avstyrdes i planeringsskedet så vi har inte sett exakt 

hur det går till men har diskuterat det med veterinärerna.  Johan har bäst koll på detaljerna och kan 

redogöra för det framöver men det finns en del förändringar ur djurvälfärdsperspektiv som vi skulle 

vilja stötta. 

Utförda åtgärder 26/2 – 2/3 (data från Johnson Lyimo – fullständig rapport ska komma inom kort). 

DOG RECORD DONKEY RECORD 

RABIES WOUNDS DEWORMING WOUNDS EYE CARE DEWORMING 

ARUMERU 
DC 

43 3 53 

MANYARA 

TERAT 72 10 77 3 0 82 

LOIBORSOIT 14 3 14 0 0 2 

Johnson rapporterar löpande på Facebook om vad som händer inom MAWO. Inlägg från vårt besök: 
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Möjliga samarbetsområden som identifierades: 

PRIO - Hundar – vaccination, avmaskning och kastrationer genomförs återkommande (varje lördag i 

Arusha och periodvis i byar i Simanjiro) men MAWO har ingen annan sponsor för det arbetet i Terat, 

Simanjiro. Det får därför utföras när de får resurser av något slag. Därmed kan de också utföra så 

mycket som de får bidrag till vilket passar med AniCuras kampanjidé.    

Det finns många djurvälfärdsåtgärder som kan utföras och som vi får samla ihop i kommande rapport 

men bl a att ge smärtstillande vid kastration (vi ska kontakta N-vet om donation/rabatt och hjälp med 

märkning på engelska av Loxicomförpackningar) samt rabiesvaccin i beredning för oral giva (Johan 

kollar med Agneta, MSD) och avmaskningsmedel i tablettform (mot både spol-och bandmask, finns 

men används inte mycket, bandmask bedömdes inte så viktig) för att inte behöva hålla fast ohanterade 

hundar. Det är även en säkerhetsfråga för personalen.  

När det rabiesvaccination önskas även stöd till koridorvaccination mot Tangire nationalpark, som ligger 

i Simanjiro. Johan kollar det med Agneta och MSD. 

Andra farmaka och utrustning som kan vara aktuella att hitta stöd för är Ketalar/Ketaminol (ev få hjälp 

av ApoEx med att få tag engelskmärkta förpackningar) och avlivningsvätska (ger nu en acaricid i hög 

dos). Därtill hundfångarnät och bättre snara än den de har. Till kastrationerna (görs med flanksnitt) 

önskas såväl OHE-krok som intestinalkrok. Även ett ihopfällbart undersökningsbord önskades. Lisa har 
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hittat trimbord för ca 1 500 kr men ska kolla var de bord som används på Ultuna köpts in. De är stabila 

och praktiska. 

Johnson önskade också ett tält (typ partytält, se bild ovan) som vi skulle kunna ha vår och AniCuras 

loggor på, om det blir så att vi ger återkommande stöd till aktiviteter i Terat. Ev bättre med separat 

skynke för loggorna men det får undersökas. 

Önskas även konstruktion av en ”dog-deep” i betong i Terat. Vi har ingen kostnadsuppgift för det än. 

PRIO - Åsnor – konstruktion av vattentråg på marknader (totalt 10 i MAWOs verksamhetsområde, 5 

vardera i Arusha respektive Manyara) där åsnorna får stå hela dagar utan vatten (eller foder, tornister 

föreslogs) – kostnadsuppgifter inväntas. Johnson Lyimo ska få besked om hur mycket som respektive 

samhälles förvaltning kan stå för. Det verkar dock vara substantiell kostnad. Kan det vara idé att söka 

från Sv djurskyddsföreningen? Och/eller UFAW (som de också kan söka ifrån för konferensdeltagande)? 

Utrustning till ”mobile clinic” – det saknades praktisk utrustning för ambulerande verksamhet till fots 

och vi fick många idéer om snickarlådor och –bälten som samt sportutrustning för vattenflaskor mm. Vi 

ska kolla vad som finns inför kommande donationer/stöd. Även tillgång bultpistol diskuterade för vi såg 

en slakt av en get som utfördes enbart med halssnitt.  

Utbildningsmaterial till school clubs och colleges från t ex LSPCA (Johnson känner Richard Ssuna) och 

WAP (f.d. WSPA) om rabies och djurvälfärd (humane education). Förmedling av källor och ev stöd till 

utveckling och tryckning. 

Utbyte med LAPS angående åsnevälfärd – åsnorna i Zambia är importerade från Botswana och man 

har inte tidigare erfarenhet av att sköta och använda åsnor så LAPS har identifierat stora problem och 

bad om tips på lösningar. Kan vi hitta sponsor som vill stödja möjlighet för personer från LAPS att 

besöka MAWO? 

Solcellsladdningsbara lampor och mobilladdare för maasaikvinnogrupper (10 grupper) som dels syr 

åsneseldon och väskor mm, dels har utbildning vilket de gärna skulle ha kvällstid om möjligt. Om den 

”pilot” som nu pågår utfaller positivt ska Lisa rådfråga kontakt hon har inom det svenska företaget 

HiNation som säljer solcellsprodukter och ska undersöka möjlighet till rabatt respektive ställe att söka 

om stöd. 

MFS-idéer  

- Baseline-studie av sårskador, utrustning mm hos åsnor i ett område som man planerar 

interventioner i. 

- Inventering av hundförekomst (true stray, stray with owners, owned) och förekomst av rabies 

(serologi dyrt men vore av intresse). 

- Inventering av förekomst av endo- och ektoparasiter hos både åsnor och hundar (oklart om t ex 

bandmask är ett problem, avmaskas ej) samt vissa infektionssjukdomar som det finns snabbtest för, 

alternativt går att göra på lokalt lab (hos Dr Bwanga, statligt anställd vet vi jobbade ihop med i 

Simanjiro) där de både har morfologi (histopat, immunohistokemi), ELISA och PCR. 

- Utvärdering av olika typer av utbildningsinsatser (före och efter intervention), utveckling av 

utbildningsmaterial 
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