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Protokoll konstituerande styrelsemöte Veterinärer utan gränser – Sverige 
Datum och tid: 2016-04-25, 20.00.                                                                                                                              

Plats: Telefon 

Deltagare: Jan-Krister Larsson, Elisabeth Persson, Siri Adler Lennström, Ana-Marija Camber, Ylva 

Lindgren, John-Filip Lundin och Johan Lindsjö. Erik Jönsson anslöt vid §35/16. 

 

§31/16. Mötet öppnas  
Jan-Krister Larsson utses till mötesordförande och öppnar mötet. 
 
§32/16. Val av protokolljusterare  
Elisabeth Persson väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet.               
 
§33/16. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns. 
 
§34/16. Föregående mötesprotokoll från 2016-04-11                                                                                                
Bordläggs till nästa styrelsemöte.  
 
 §35/16. Konstituering av styrelse  
a) Ordförande: Jan-Krister Larsson (2 år). 
b) Vice ordförande och verksamhetssamordnare: Siri Adler Lennström (1 år).  
c) Sekreterare: Ana-Marija Camber (1 år). 
d) Kassör och materialansvarig: Elisabeth Persson (1 år). 
e) Informations- och kommunikationsansvariga (sponsring, PR, medlemsblad, hemsida och sociala 
medier): Sofia Daresjö (2 år), Erik Jönsson (1 år) och John-Filip Lundin (2 år).  
f) Studentrepresentant: Ana-Marija Camber (1 år). 
 
Suppleanter: Anna Eidenert Eriksson (1 år), Ylva Lindgren (1 år), Johan Lindsjö (1 år) och Emilia Norlund 
(1 år).  
 
För firmatecknare gäller enligt föreningens stadgar § 10 Styrelsen: ”Föreningens firma ska tecknas av 
ordförande Jan-Krister Larsson, person-nr. 541026-8956, och kassör Elisabeth Persson, person-nr. 
571208-3541, var för sig eller två övriga ledamöter i förening”.     
 
§36/16. Verksamhetsfrågor 
Nordens Viltrehabilitering har önskat en intervju med VSF-Sverige och har skickat en del frågor. Elisabeth 
och Sofia svarar på frågorna och skickar ut till styrelsen för påseende. 
 
Elisabeth ansvarar för att styrelsen får frågorna för påseende.  
 
I samband med betalning av gårdagens jubileumsmiddag upptäcktes att äldre informationsfoldrar 
innehåller ett felaktigt bankgironummer. Informationsmaterial gås igenom och filer (som vi har i 
dropboxen) märks med ”FEL BG” så att layouten kan återanvändas men numret blir ändrat framöver, 
samt alla kvarvarande foldrar med fel bg-nr kastas .  
 
Elisabeth sköter detta.  
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Övriga verksamhetsfrågor bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 
§37/16. Redovisning av per capsulam-beslut 
Inga per capsulam-beslut att redovisa. 
 
§38/16. Övriga frågor                                                                                                                                                                 
Inga övriga frågor.  
 
§39/16. Nästa möte  
 
Verksamhetsmöte under under vecka 19.  
Styrelsemöte under vecka 21. 
 
Johan sänder ut Doodle. 
 
§40/16. Mötet avslutas 
 

 

 

 

Underskrifter: 

 
 
 
Jan-Krister Larsson        Elisabeth Persson 
Ordförande                   Justerare 
 

 

Johan Lindsjö 
Sekreterare 
 
 
  


