
Veterinärer utan Gränser - Sverige 
 

Protokoll från styrelsemöte 2016-07-06, kl. 19.00 
 

Närvarande: John-Filip Lundin, Ana-Marija Camber, Lisa Persson, Erik Jönsson, JK Larsson, 
Sofia Daresjö, 
Suppleanter: Emilia Norlund, Anna Eidenert Eriksson (anslöt vid §42), Johan Lindsjö 
(anslöt vid §42) och Ylva Lindgren (anslöt vid §44.8) 
 
§40/16. Mötet öppnas. 
Ordförande JK Larsson öppnade mötet. 

 
§41/16. Val av justerare. 
Sofia Daresjö väljs att jämte mötesordförande justera protokollet 
 
§42/16. Godkännande av dagordning.  
Dagordningen godkändes. 
 
§43/16. Föregående mötesprotokoll 
 
 §43.1/16. Mötesprotokoll från 2016-05-23.  
 Bordläggs till nästa möte. 

  
§44/16. Verksamhetsfrågor. 
§44.1/16. Ekonomi. 
Diskussion om AniCuras önskan om 90-konto. 
Ett inköp av en extern hårddisk ska göras för att bland annat ha bilder från de olika projekten. 
Redovisning av årsmötet är inte klart. 
En disputationsgåva i form av Minhunds-fadderskap ska ges. 
 
Lisa ska köpa hårddisken. 
 
§44.2/16. Information och PR. 
Djurens rätt har publicerat en artikel om MAWO och nämnde att Veterinärer utan gränser var 
med och knöt kontakten. 
 
Tidningen Viltrehabilitering har skrivit en artikel om VSF som eventuellt kommer ut i nästa 
nummer.  
 
Informations-kommunikations- och PR-gruppen ska fortsätta arbeta för att synas i artiklar och 
undersöka om annonsering av föreningen i tidningar kan vara av intresse. 
 
Johan: kontaktar frilansjournalist för att höra med henne om hon vill skriva en artikel om 
föreningen. 
 

  



§44.3/16. Sponsring. 
Kruuse undrar vad skillnaden mellan huvudsponsorskap och föreningskompis är. Erik har 
fortsatt kontakt. 
 
§44.4/16. Hemsidan. 
Överlämnande från Lisa Schlanger har skett.  
Angående betalningsprocessen på hemsidan har Lisa Schlanger fått fram ett förslag. 
Information- och PR-gruppen ska träffa Pelle om detta. 
 
§44.5/16. Facebook. 
Enkla uppdateringar verkar ha uppskattas. 
 
Presentationer från alla i styrelsen ska samlas in för att sedan läggas upp som en presentation i 
veckan. 
 
En Facebook-grupp ska skapas där Mohammed (Buftys förare), representanter från AniCura 
och representanter från VSF ska vara med. Detta för att underlätta kommunikationen mellan 
alla parter.  
 

 §44.6/16. Medlemsblad. 
Ska börja skrivas snart. Förslag på innehåll är Annas rapport samt en sammanfattning av vilka 

projekt som är aktuella. 
 
Sommarbladet 
Kommer att diskuteras på verksamhetsmötet. 
 
§44.7/16. Studentgruppen. 
Inget att rapportera. 
 
§44.8/16. Aktuella projekt. 
§44.8.1. Prio-projekten. 
Se bilaga 1. 
 
§45/16. Övrigt. 
§45.1/16. Verksamhetsmöte. 
Hålls söndagen den 10 juli. 
 
§45.2/16. Inköp av projektor  
Pengar avsatta för ZASP. Erik ska informera Lisa om olika projektorer. 
Lisa ska inhandla en projektor. 

 
§46/16. Redovisning av per capsulam-beslut. 
Inget formellt beslut, men förfrågningar om volontärställen har mottagits. Under 
verksamhetsmötet ska det formuleras en text angående detta som sedan kan läggas ut på 
Facebooksidan och i sommarbladet. 
 

  



§47/16. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor. 
 
§48/16. Nästa möte. 
Önskas att det kan hållas under vecka 33 eller 34. 
Doodle skickas ut. 

 
   §49/16. Mötet avslutas. 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
 
JK Larsson 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
Ana-Marija Camber        Sofia Daresjö 
Sekreterare          Justerare 
 
 
 
Bilagor: 
1. Rapport ekonomi, donationer, prioprojekt och sponsorer 

 



Bilaga 1 
 

 

Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören Elisabeth Persson (EP) till styrelsemöte 2016-07-06 
 

EKONOMI och MEDLEMMAR MM 

- Saldo på bankkontot 2016-07-06 = 143 061 kr. 

- Inget nytt på medlemsfronten = 55 medlemsavgifter inkomna för 2016, varav 14 stud/pensionär. 

- 393,75 kr har betalats till one.com för vårt webbutrymme. 

- 4 585 kr har utbetalats till EP utlagt för material till MAWO och 494 kr till Johan Lindsjö för 

blommor till ordförande. 

- Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut. 

- Tack till två swish-gåvogivare ska förmedlas. 

- Angående 90-kontoförberedelser så förstår AniCura att det är mycket arbete för en liten förening 

att ansöka om och ha 90-konto så det är inget absolut krav från dem. Kassören ska dock jobba 

vidare med förberedelser för det så får vi se när tiden är mogen. 

- Redovisning av årsmötet ska ske enligt föregående rapport så snart det är klart hur mycket vi ska 

betala till VMF. Besked har inkommit om att de från tidigare eller nuvarande styrelse som betalat 

måltidavgift skänker den som gåva till projekt.  

- Gratulation till en medlem Kristina Osbjer som nyligen har disputerat inom ämnet veterinär 

folkhälsa ska (enligt stöd i mailförfrågan till styrelsen) förmedlas. Föreslås att vi ger henne ett 

minhundsfadderskap.    

- Extern hårddisk ska (enligt godkännande av ordförande) införskaffas som bank för foton från olika 

resor. Planen är att den ska finnas vid verksamhetsmötet 10/7 så att den kan börja cirkulera då. 

    

DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 

- Nu finns ett tack på Facebook till Åke Holst 

(inkl bild) och Kerstin Thorén-Tolling för 

utrustning som de har skänkt till VSF-Sverige 

för vidareförmedling till våra samarbets-

partners.  Åke Holsts son ska få info om det. 

- Medlem Torkel Ekman gick i våras ut med 

upprop om bokinsamling till college i Kenya. 

VSF är inte formellt inblandade men ev önskar 

Torkel det. Hur ska det hanteras? 

- Inventering av det material som vi har i lager 

ska göra under sommaren och resterande hos 

Lisa Schlanger ska hämtas. 

- Vi har fått förfrågan från 

veterinärutbildningen i Zambia om hjälp med 

anestesi-, radiologi- och kirurgiutrustning. Av det sistnämnda har vi en del men det andra får vi 

efterfråga hos medlemmar och andra möjliga källor. Kan förfrågan skickas ut i sommarmail till 

medlemmarna?  

 

PRIOPROJEKTEN och SPONSORER 

Förra rapporten skulle bli den sista från undertecknad när det gäller projekt och sponsorer men eftersom vi 

inte har haft verksamhetsmöte innan det här mötet blev det inte så. Nytt försök i att det här istället är sista.  
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 Triolab – kontaktuppgifter till Monika Erlandsson är följande: Mobil +46 86232411, 

monika.erlandsson@triolab.se (föräldraledig från juli -16), monilek@hotmail.com (privat) 

Från Monika: Jag sitter som informationsansvarig i SSAVA/smådjurssektionens styrelse och har fått 

ganska mycket info från WSAVA om ketamine campaign. Dvs. ett slags upprop mot att ketamin ska 

försvinna från vet.marknaden internationellt. http://www.wsava.org/educational/ketamine-campaign  

Tänkte att det kanske vore ett hårt slag mot bl.a. VSF- veterinärer som jobbar ute i fält (?).  

 

Vi har inga veterinärer i fält men frågan är om det ändå är en fråga vi vill engagera oss i på något sätt? 

 

 AniCura – generellt: 

- Karin Dileo mailade en ny text till vår hemsida och John-Filip har lyckats ändra den. 

- Enligt ovan är det inte absolut krav med 90-konto. De förstår problematiken.  

- De önskar ett möte med VSF-Sverige i slutet av augusti. Undertecknad kan inte delta då. Vilka kan?  

 AniCura –  MAWO – undertecknad mailade informationsmaterial om MAWO i mitten av maj men det är 

oklart om det blev diskuterat. Karin Dileo önskar diskussion om det vid mötet enligt ovan så att 

eventuellt skulle kunna bli aktuellt nästa år. Karin Dileo har svarat att vi kan söka annan sponsor i år om 

vi vill.   

 AniCura – MAG och minhunden Bufty – Vi har sedan 2015 ett treårigt avtal med AniCura om 25 000 

kr/år och de vill använda årets medel till Bufty eftersom de redan startat det engagemanget. De är dock 

inte nöjda med rapporteringen. Det har kommit kvartalsrapporter men de har innehållit ungefär 

samma sak. Det har inte kommit några korta rapporter till Facebook och det har visat sig att det blivit 

ett missförstånd. JK hade uppfattat att AniCuras marknadsavdelning skulle skapa ett särskilt Fb-konto 

för Bufty men enligt Karin Dileo har det aldrig varit tanken utan hon är den som sköter AniCuras Fb-

konto och hon hade väntat sig korta rapporter från Muhammed som hon kunde lägga ut på deras Fb-

sida. Hur det här ska fungera framöver får diskuteras vid möte med dem i slutet av augusti. JK kommer 

också att rapportera vid styrelsemötet om att det sker förändringar i MAGs arbete i Irak och det kan 

föranleda ändringar av vårt arbete med minhundar. En möjlighet nu är att AniCura stödjer Bufty under 

resten av 2016 och att vi under tiden utreder eventuella förändringar. Nedanstående post hittar man 

på AniCuras Facebooksida från november 2015: 

  
 

När jag letade efter den hittade jag att tidskriften Härliga hund hade skrivit om Bufty m fl minhundar: 

  http://www.harligahund.se/2015/11/20/bufty-en-hart-arbetande-minhund/ 

 MAWO – det är enligt ovan oklart om det blir stöd till MAWO från AniCura det här året. Vi behöver 

därför hitta annan sponsor. Erik har kontaktat Kruuse om ev. huvudsponsorskap (dvs. utökat från den 

mailto:monika.erlandsson@triolab.se
mailto:monilek@hotmail.com
http://www.wsava.org/educational/ketamine-campaign
http://www.harligahund.se/2015/11/20/bufty-en-hart-arbetande-minhund/
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summa om 5 000 kr per år som de stött oss med i ett par år) och om det blir aktuellt kan MAWO ev. få 

stöd därifrån. Enligt besked från Johnson Lyimo inom MAWO är en projektperiod om 6 månader (okt -

16 till mar -17) lämplig och att vi gör så mycket som vi kan beroende på tillgängliga medel. MAWOs 

budget omfattar ca 4 600 USD (drygt 40 000 kr med dagens växelkurs) och så mycket har vi inte än. I 

VSF-Sveriges budget är 30 000 kr avsatt till MAWO och av det kvarstår drygt 25 000. 

 

 Zambia – ZASP – svar har inkommit från Agneta Håkangård om budgeterat stöd till latriner (vilket 

kommer att gå till en av byskolorna) om att 12 000 kr kan räcka och att det därför finns utrymme för 

den önskade projektorn (ca 3 000 kr) inom årets budget. Därtill djurhälsoutbildning (två kurser och 

informationsaktiviteter) om 10 000 kr. Totalt 25 000 kr budgeterats.   

 Zambia – mjölkproduktionskooperativ – 7 000 kr budgeterat. Genom nya kontakter via lärare inom 

veterinärutbildningen i Lusaka, Zambia, ska det kunna hållas en utbildningsinsats i november 2016. 

Planering på gång. 

 Zambia – LAPS – 7 000 kr budgeterat. I samband med besök av Lisa P (ev. m.fl.) i Zambia november 

2016 ska en första aktivitet med hundar (vaccinationer och kastrationer) genomföras. Ett par lärare och 

en student beräknas kunna följa med. Därtill planeras diskussioner med LAPS om åsne- och viltprojekt. 

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

kommer så snart vissa detaljer klarnat. Preliminär restid är 11-21/11 (eller längre för den som så 

önskar). Stödjer styrelsen att medlemmar informeras och ges möjlighet att delta (på egen bekostnad)?  

 

 Mongoliet – baserat på ansökan från de aktuella MFS-studenterna beslutades vid förra styrelsemötet 

som stöd med 8 500 kr till kostnader (viss utrustning och vissa prover) för genomförande av planerad 

gethälsoundersökning. Studenterna åker 3/8 och kommer att undersöka och ta prov från getter och får 

(som jämförelse) i tre olika regioner (Tost, Bayan-Önjuul, Khövsgöl). Tre av våra medlemmar är 

involverade som handledare: Jonas Johansson Wensman (SLU, huvudhandledare för Anaplasma-delen), 

Jonas Malmsten (initiativtagare) och Ylva Persson (SVA). Den andre huvudhandledaren är Johan 

Höglund (avseende Haemonchus delen). Jonas Malmsten har ordnat en donerad Hemocue-apparat 

(batteridriven) för Hb-analys.      

 

 Viltprojekt – kvarstår att projektsamordnaren tar kontakt med Kajsa för planering av vad budgeterade 

8 000 kr kan användas till stöd av inom verksamheten vid Lilongwe Wildlife Center i Malawi.  

 

 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 Eriksson förmedlat en rapport om sin vistelse där nyligen och det är mycket 

som har förbättrats. Föreslås att det diskuteras på kommande verksamhetsmöte och att 

projektsamordnaren tillsammans med Anna presenterar eventuella nya samarbetsförslag till styrelsen.  

 

 NYTT FÖRSLAG – medlem Ylva Persson var tidigare i år i Bangladesh och träffade där en kvinna, Salma 

Sultana, som jobbar med utbildning om boskapshållning, djurhälsovård m.m. och hon föreslår att VSF-

Sverige beaktar möjlighet att stödja deras verksamhet på något sätt. Hon är beredd att vara drivande i 

eventuellt samarbete. Det gäller Model Livestock Institute Dhaka - http://www.mlidbd.com/ och Ylva 

kommer att be Salma Sultana om en beskrivning av deras verksamhet och möjligt stöd, så att vi kan 

diskutera det när vi vet mer.  

 

http://www.mlidbd.com/
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