
Veterinärer utan Gränser - Sverige 
 

Protokoll styrelsemöte 2016-05-23, kl. 20.00 
 

Närvarande: John-Filip Lundin, Ana-Marija Camber, Lisa Persson, Erik Jönsson, JK hörde 
mötet 
Suppleanter: Anna Eidenert Eriksson och Johan Lindsjö (tar över ordföranderoll) 
Frånvarande: Ylva Lindgren, Sofia Daresjö, Emilia Norlund 
 
§31/16. Mötet öppnas. 
Johan Lindsjö utses till mötesordförande och öppnar mötet. 

 
§32/16. Val av justerare. 
John-Filip Lundin väljs att jämte mötesordförande justera protokollet 
 
§33/16. Godkännande av dagordning.  
Dagordningen godkändes. 
 
§34/16. Föregående mötesprotokoll 
 
 §34.1/16. Mötesprotokoll från 2016-04-11.  

Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 §34.2/16. Föregående protokoll (konstituerande mötet). 
 Godkänns och läggs till handlingarna. 

  
§35/16. Verksamhetsfrågor. 

§35.1/16. Ekonomi. 
Se bilaga 1. 
 
§35.2/16. Informations-kommunikationsgruppen. 
Gruppen har inte haft sitt första möte ännu. Nya bilder till hemsidan ska komma upp, en 
informationsfolder att skicka ut till nya medlemmar ska göras. 
 
Erik ska få USB-sticka från Lisa med bilder och lägga upp bilder på hemsidan 
 
§35.3/16. Sponsring. 
Diskussion om ordningen på sponsorerna i nyhetsbladet och på hemsidan. Triolab har 

önskemål om att stå först i ledet. En ny fil till sponsorerna ska upprättas och denna ska 
uppdateras kontinuerligt.  

 
Kruuse ska tillfrågas om de fortfarande vill vara föreningspartner. 
 
Diskussion om Informations-kommunikationsgruppen ska ta över kontakten med AniCura. 
Lisa, JK och Info-komgruppen ska ha möte angående detta. 

 



§35.4/16. Hemsidan. 
En helrenovering ska göras med nya bilder och ny text. Arbetet med en betalningslösning på 

hemsidan fortsätter. 
Överlämning från Lisa Schlanger och Pelle till informationsgruppen. 
 
§35.5/16. Facebook. 
Presentation av styrelsemedlemmarna ska komma upp på Facebook. 
Sofia skickar ut ett frågeformulär som alla styrelsemedlemmar ska fylla i. 
 

 §35.6/16. Medlemsblad. 
Ambitionen för innevarande år är att få ut två nummer. 
 
§35.7/16. Studentgruppen. 
Inget nytt - lyfter frågan på verksamhetsmötet. 
 
§35.8/16. Aktuella projekt. 
§35.8.1. Prio-projekten. 
Se bilaga 1. 
 
§35.9/16. Övrigt. 
§35.9.1/16. Verksamhetsmöte. 
Efter verksamhetsmötena ska rapport skickas till kommande styrelsemöte.  
Verksamhetsansvarig ansvarar för kallelse till nästa verksamhetsmöte. 
 
§35.9.2/16. Årsmöte.  
Se bilaga 1. 
 
§35.9.3/16. Inköp av projektor - beslut. 
Inköp av projektor för max 4000 SEK ska göras.  
 
§35.9.4/16. Materialdonationer. 
Se bilaga 1. 
 
§35.9.5/16. Veterinärkompis. 
VSF-medlem Ylva Persson har föreslagit en modell enligt exempel från farmaceuterna. Före 
detta styrelseledamoten Camilla Wallander kan eventuellt vara intresserad av projektet. 
Johan skickar mail till Camilla Wallander. 
 
§35.9.6/16. Ekonomiskt stöd till MFS-projekt. 
Se bilaga 1.  
 
Styrelsen beslutade att stödja med hela summan som studenterna ansökte om. Krav på 
rapportering och uppvisande av kvitton senast den 31 oktober 2016 för slututbetalning. Första 
utbetalningen sker vid uppvisande av kvitto för inköp om 2 500kr. 
 
Diskussion om rutiner för MFS ska föras under hösten. 



 
§36/16. Redovisning av per capsulam-beslut. 
Inga vilande. 
 
§37/16. Övriga frågor.  
§37.1/16. SVT. 
I år är det inte aktuellt med en resa för SVT. Diskussionerna läggs på is. 
 
§38/16. Nästa möte. 
Doodle skickas ut om nytt styrelsemöte i slutet av juni. 

 
   §39/16. Mötet avslutas. 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
 
Johan Lindsjö 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
Ana-Marija Camber        John-Filip Lundin 
Sekreterare          Justerare 
 
 
 
Bilagor: 
1. Rapport ekonomi, årsmötet, donationer, prioprojekt och sponsorer 



Bilaga 1 
 

Veterinärer utan gränser – Sverige 

Kort rapport från kassören Elisabeth Persson (EP) till styrelsemöte 2016-05-23 
 

EKONOMI och MEDLEMMAR MM 

- Saldo på bankkontot 2016-05-23 = 148 533 kr. 

- Det finns 55 personer som har betalat medlemsavgift för 2016, varav 14 stud/pensionär. 

- En ny företagsmedlem/föreningsvän har tillkommit – Vetopia AB. 

- 4 585 kr ska utbetalas till Lisa P utlagt för material till MAWO. 

- Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut. 

- Tack till två swish-gåvogivare ska förmedlas. 

- 90-kontoförberedelser måste prioriteras (föreslås diskussion om det vid styrelsemötet) om det ska 

gå att realisera eftersom det innebär omfattande krav på redovisning av samarbetsparter, 

uppskattat värde av mottagna donationer mm. 

 

ÅRSMÖTET 

- Mat inhandlades för ca 2 800 kr varav ca 500 kr dras av för resterande matvaror som Lisa P tagit 

hand om. Lokalen kommer troligen att kosta 3 000 kr (inkl köket) men faktura har ej erhållits än.  

- Måltidsavgift har inkommit om minst 700 kr, beroende på om styrelsen ska betala eller ej. Vi 

bestämde aldrig det. Hur ska vi göra? 

- JK Larsson har meddelat att EqoWeb sponsrar årsmöteskostnaderna mot annons på VSF-Sveriges 

hemsida.  

- Lotteriet gav 280 kr vilket förslagsvis går till den post som vi planerat avsätta för viltvård i Malawi 

enligt Kajsas förslag.  

-    

DONATIONER 

- Mottagen veterinärutrustning från veterinär Åke Holst har fotograferats. Bild ska läggas ut 

tillsammans med tack på Facebook. 

- Medlem och pensionerad veterinär Kerstin Thorén-Tolling har nyligen skänkt flera lådor med 

laboratorieutrustning och böcker i veterinärmedicin. Inventering ska ske.  

 

PRIOPROJEKTEN och SPONSORER 

Generellt angående projekten så blir det här sista projekt- och sponsorrapporten från kassören. 

Fortsättningsvis ska rapporter om projekten komma från projektsamordnaren och sponsor-PR-rapporter 

ska komma från den nya gruppen för information och kommunikation.  

 Triolab – Monika Erlandsson ingår gärna i en sponsorgrupp. Vi har fått hennes privata mail-adress för 

kontakt under kommande föräldraledighet.  

 AniCura – MAG och minhunden Bufty – Det är aktuellt att ha kontakt med Anicura om fortsatt stöd 

2016-17. Det är JK som har haft tidigare kontakter med AniCura om stöd till minhundarna.  

 AniCura – MAWO – Lisa P har skickat informationsmaterial om MAWO och VSF-Sverige till Karin Dileo 

inför möte 19/5 med marknadsansvariga inom hennes affärsområde i Sverige, inför eventuell kampanj 

för stöd till MAWO. Lisa har mailat angående besked om hur det gick men har inte fått svar.  Lisa har 

fått svar från Johnson inom MAWO att en projektperiod om 6 månader (okt -16 till mar -17) är lämplig 

och att vi gör så mycket som vi kan beroende på tillgängliga medel. Av budgeterade 30 000 kr kvarstår 

drygt 25 000 kr från VSF-Sverige. 



Bilaga 1 
 

 ZASP – Lisa P har haft kontakt med Agneta Håkangård om budgeterat stöd till latriner (vilket kommer 

att gå till en av byskolorna) om 15 000 kr och till djurhälsoutbildning (två kurser och 

informationsaktiviteter) om 10 000 kr. Lisa har efterfrågat om den laddningsbara projektor som önskats 

kan rymmas inom dessa 25 000 kr. Svar väntas. 

 Zambia – mjölkproduktionskooperativ – Lisa P har fått nya kontakter genom lärare inom 

veterinärutbildningen i Lusaka, Zambia. Förhoppningsvis ska den aktivitet som skulle ha genomförts 

redan 2014 kunna hållas i november 2016, i samband med besök av Lisa P då. 7 000 kr finns nu 

budgeterat för aktiviteten. 

 Zambia – LAPS – Lisa P ska förbereda för de aktiviteter som diskuterats enligt förra rapporten och 

förhoppningsis kan de genomföras i samband med besök i höst. 7 000 kr finns budgeterat. 

 Lisa föreslår att den resa som planeras till Zambia i november 2016 även blir en medlemsresa. Förslag 

kommer till nästa styrelsemöte. Preliminär restid är 11-21/11.  

 Mongoliet – de studenter som har fått MFS-stipendium ska till VSFs möte ha lämnat in en ansökan till 

VSF-Sverige om stöd till kostnader för genomförande av den gethälsoundersökning som vi budgeterat 

8 000 kr för, och som initierats av Jonas Malmsten (medlem) med grund i hans samarbete med Gustaf 

Samelius, Carol Esson m fl inom Snow Leopard Trust.       

 Viltprojekt – vid årsmötet föreslog Kajsa stöd till den ambulerande verksamheten inom Lilongwe 

Wildlife Center i Malawi. Föreslagsvis tar projektsamordnaren kontakt med Kajsa för planering av vad 

budgeterade 8 000 kr kan användas till.  

 Angående djurvälfärdsprojekt i Kambodja inväntas nya besked från JK. 

 Angående LSPCA i Malawi, som vi tidigare har stött men avbröt på grund av organisatoriska 

förändringar, så har Anna Eidenert Eriksson nu varit där och det är mycket som har förbättrats. Föreslås 

att projektsamordnaren går igenom intrycken från LSPCA tillsammans med Anna och presenterar 

eventuella nya samarbetsförslag till styrelsen.  

 

 



Ansökan om bidrag till Examensarbete i veterinärmedicin i 

Mongoliet, hösten 2016 

Namn:   Frida Ek-Terlecki Malin Jansson Lagerkvist 

Personnummer:  900302-1020  880213-4968 

Adress:   Gälbovägen 18 Västra strandgatan 9 

  756 51 Uppsala 75 311 Uppsala  

Epost:   frek0005@stud.slu.se maja0018@stud.slu.se 

Mobil:   070-7204793  072-2114551 

 

I början av augusti 2016 reser vi, Malin Jansson Lagerkvist och Frida Ek-Terlecki, till Mongoliet för 8 

veckors datainsamling till våra examensarbeten inom veterinärmedicin. Huvudämnet för uppsatserna 

är anemi hos småidisslare (getter och får) i relation till olika betesförhållanden i Mongoliet. Vi 

kommer att undersöka prevalensen av två möjliga differentialdiagnoser till anemi hos får och get, 

Anaplasma spp. och Haemonchus contortus. Idén till projektet baseras på veterinär Carol Essons 

rapporter om anemiska getter i området kring Tostbergen 2015.   

Djurhållning av små idisslare är en fundamental inkomstkälla för många mongoler varför djurens 

hälsa är av stor vikt för såväl djur som för människor. Djurens hälsostatus påverkar i stor utsträckning 

även den nationella ekonomin då Mongoliet är världens näst största producent av kashmirull.  

Snow Leopard Conservation Foundation (SLFC), en del av den internationella organisationen Snow 

Leopard Trust International (SLTI), arbetar tillsammans med lokala djurhållare i Mongoliet för att 

förbättra samexistens mellan vilda och domesticerade djur. De har därför intresserat sig för att vara en 

del av vårt projekt och kommer att bistå arbetet på plats. 

Projektet resulterar i två separata examensarbeten inom veterinärmedicin men fältarbete med 

datainsamling kommer att kunna genomföras gemensamt. Vi har erhållit var sitt Minor Field Study- 

stipendium från Sida (á 27 000 SEK) vilket finansierar majoriteten av omkostnaderna. 

Datainsamlingen kommer att genomföras i fält i tre olika regioner i Mongoliet. Vi kommer att 

transportera oss med hjälp av bil samt buss, och kommer i huvudsak att bo i tält. Då tillgången på 

elektricitet kommer att vara begränsad har vi planerat att ta med oss en solcellsladdare för att klara 

utmaningen att under dessa fältförhållanden hålla prover kylda som ska transporteras (ca 100 mil) från 

Tostbergen till laboratoriet vid Institute of Veterinary Medicine i Ulaanbaatar. 

Vi, Malin Jansson Lagerkvist och Frida Ek-Terlecki, ansöker nu om bidrag från Veterinärer Utan 

Gränser Sverige för nedanstående omkostnader: 

 En solcellspanel samt kylväska beräknas till en kostnad av ca 2 500 SEK. Dessa kommer efter 

fältarbetets slut att överlämnas till SLCF för vidare användning i deras arbete. 

 MFS-stipendiet täcker inte omkostnader för PCR-analys av Anaplasma spp., vilket är en 

önskvärd metod för ett pålitligare resultat, som komplement till blodutstryk. Kostnad för PCR-

analys vid laboratoriet i Ulaanbaatar är 15 UDS per prov. 6 000 SEK möjliggör PCR-analys 

av 25 % av det totala provmaterialet (dvs. 45 st. av totalt 180 st.). 

Vi ansöker därmed om totalt 8 500 SEK från Veterinärer Utan Gränser Sverige som bidrag till 

kostnader för den gethälsoundersökning som SLCF önskat och som våra examensarbeten i 

veterinärmedicin höstterminen 2016 bidrar till. 
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