
Veterinärer utan Gränser - Sverige 
 

Protokoll från styrelsemöte 2016-09-04, kl. 19.00 
 

Närvarande: Siri Adler Lennström, Emilia Norlund, Ana-Marija Camber, Johan Lindsjö, Ylva 
Lindgren, John-Filip Lundin, Sofia Daresjö (lämnade vid §54.5), JK Larsson (anslöt vid 
§54.2) 
Frånvarande: Erik Jönsson, Anna Eidenert Eriksson  
 
§50/16. Mötet öppnas 
Siri Adler Lennström väljs till mötesordförande och öppnar mötet. 

 
§51/16. Val av justerare 
Johan Lindsjö väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 
§52/16. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg av §57.2/16 
 
§53/16. Föregående mötesprotokoll 
 
 §53.1/16. Mötesprotokoll från 2016-05-23  
 Bordläggs till nästa möte. 
 
 §53.2/16. Mötesprotokoll från 2016-06-07 
 Bordläggs till nästa möte. 

  
§54/16. Verksamhetsfrågor 

§54.1/16. Ekonomi 
Se bilaga 1. 
 
§54.2/16. Information och PR 
§54.2.1/16. Sponsring 
Kruuse kommer ej att fortsätta som sponsor. 

 
§54.2.2/16. Hemsidan 
Insamling av presentationerna av styrelsemedlemmarna pågår. 
 
§54.2.3/16. Facebook 
Arbetsgruppen ska diskutera vem som bestämmer om vad som får läggas ut på Facebook och 
komma med förslag till styrelsen.  
 

 §54.3/16. Medlemsblad 
 Målet är att ha medlemsbladet klart till jul. En presentation av prio-projekten ska finnas med. 

 
§54.4/16. Studentgruppen 
Studentgruppen har varit passiv under sommaren, men ska sammankalla till möte. 



Johanna Johnsson har besökt MAWO. Hon kan komma och berätta om sitt besök på  
kåren, eventuellt i samband föreläsningar av lärarna från Zambia, i 
samarrangemang med FiQ. 
 
Ana-Marija och Emilia kollar upp om detta är möjligt. 
 
Studentgruppen ska gå ut och presentera VSF i veterinär- och djursjukskötarklasserna. 
 
§54.5/16. Aktuella projekt 
§54.5.1/16. Prio-projekten 
Se bilaga 1. 
 
MAG 
Se bilaga 2. AniCura var nöjda med den nya Facebook-gruppen, men det behövs 
kommunikationsuppgifter från Buftys förare för att kunna lägga till honom i gruppen. 
 
AniCura vill göra en stor kampanj om VSFs verksamhet, inte bara om Minhundsprojektet och 

Bufty. För detta behövs ursprungsbilder från sommarbrevet samt beskrivning av projektet. 
VSF Sverige får godkänna materialet innan det skickas ut.  

 
För att kunna hantera en stor mängd nya medlemmar är det viktigt att medlemsprocessen  
automatiseras snarast. 
 
Information- och PR-gruppen jobbar skyndsamt vidare med detta. 
 
LSPCA 
Diskussion om att ta upp samarbetet efter att en omorganisering skett. 
Anna och Siri ska undersöka om ett nytt samarbete är möjligt. 
 

§55/16. Övrigt 
§55.1/16. Verksamhetsmöte 
Se bilaga 3. 
 
En arbetsgrupp för att utarbeta en policy angående vilda djur ska tillsättas. 
Ylva, Siri, Ana-Marija och Emilia är intresserade och ska ha möte angående detta. 
 
Rutiner för resebidrag när man åker på kongresser för att representera VSF Sverige ska  
fastställas. Det finns ett gammalt förslag som ska revideras. 
JK skickar ut förslaget till styrelsen för beslut på nästa styrelsemöte . 
 
Arbetsbeskrivningar för olika poster och grupper ska skrivas. Suppleanter kan ha en stödjande  
roll i olika funktioner. Lisa önskar suppleant till material-ansvarig. 
Arbetsbeskrivningar ska formuleras på nästa verksamhetsmöte. 

 
§56/16. Redovisning av per capsulam-beslut 

Inget att rapportera. 
 



§57/16. Övriga frågor  
§57.1/16. VSF-möte i Berlin 
Siri och JK åker till Berlin den 9 september för att representera VSF Sverige. En presentation på 
10-15 minuter ska ges och därefter finns det möjlighet för de andra medlemsländerna att ställa 
frågor. 
 
Det finns möjlighet att bli invald i den internationella organisationen. Vad hade detta inneburit 
för oss?  
 
JK och Siri återkommer med rapport. 
 
Diskussion om reseersättning vid tillfällen då styrelse- (eller andra) medlemmar representerar 
föreningen. En policy ska arbetas fram. 
 

§57.2/16. Veterinärkongressen 
Olika förslag om hur representation ska ske. Syltan har ny ledning. 
Information- och PR-gruppen ska undersöka om man fortfarande kan stå där gratis. 
 
JK ska kolla med AniCura om den nya kampanjen kommer att vara igång tills dess.  
 

§58/16. Nästa möte 
Doodle skickas ut efter att datumet för verksamhetsmötet har bestämts.  

 
   §59/16. Mötet avslutas 

 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
 
Siri Adler Lennström 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
Ana-Marija Camber        Johan Lindsjö 
Sekreterare          Justerare 
 
Bilagor: 
1. Rapport ekonomi, donationer, prioprojekt och sponsorer. 
2. Rapport från möte med Anicura. 
3. Arbetsdokument. 
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Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören Elisabeth Persson (EP) till styrelsemöte 2016-09-04 
 

EKONOMI och MEDLEMMAR MM 

- Saldo på bankkontot 2016-09-01 = 169 591 kr. 

- Efter påminnelse i somras har vi nu 58 medlemsavgifter (varav 14 

stud/pens) inkomna för 2016. 

- AniCura har fakturerats och betalat 25 000 kr för 2016. 

- En minnesgåva om 200 kr har inkommit och ett minneskort skickades 

till begravningen. 

- Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut. Besked om ev 

fortsatt stöd till Bufty inväntas. 

- Tack till två swish-gåvogivare har förmedlats via sms och ytterligare ett 

ska skickas (gåva om 100 kr). 

- Faktura på 10 000 kr från den auktoriserade revisorn har inkommit. För att motivera den kostanden 

måste vi (kassören) nu får fart på 90-kontoförberedelserna. 

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

ska betala till VMF. Måltidskostnaderna har redovisats till företrädare för EqoWeb som har 

sponsrat med 1 600 kr.  

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

folkhälsa ska (enligt stöd i mailförfrågan till styrelsen) förmedlas. Beslutades om 

minhundsfadderskap som tack till mötet i juli men kassören har avvaktat beroende på oklarhet om 

fortsatt stöd till Bufty. Föreslås även att vi ber henne berätta om sin avhandling vid ett VSF-möte.    

- Extern hårddisk på 2 TB har införskaffats för 1 095 kr som bank för foton från olika resor mm. Lisa P 

och Anna E har fyllt på den och den ska skickas vidare. 

    

DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 

- Inventering av böcker och material som vi har i lager har påbörjats under sommaren och en del av 

det resterande från Lisa Schlanger har mottagits men lite till finns. 

- Enligt tidigare har vi fått förfrågan från veterinärutbildningen i Zambia om hjälp med anestesi-, 

radiologi- och kirurgiutrustning. Vi skrev om det i sommarmailet man har inte fått napp. Vi har en 

del ortopedi- och annat kirurgimaterial men inget av det andra. Kan vi lägga ut förfrågan på 

Facebook också? Det kommer två lärare från Zambia till SLU under september och de ska få välja ut 

vad de kan ha nytta av bland utrustning och böcker som vi har. Hinner vi få något mer kan de 

eventuellt ta med sig det också beroende på volym, eller åtminstone bedöma om det är intressant.  

 

PRIOPROJEKT som kassören är inblandad i/kan rapportera om 

 NYTT FÖRSLAG enligt rapport i juli 2016 – förslag från medlem Ylva Persson om projekt i Bangladesh. 

Salma Sultana från Model Livestock Institute Dhaka - http://www.mlidbd.com/ har skickat en 

beskrivning som mailades ut till styrelsen 23/8. Hur ser styrelsen på det här projektet? Hur går vi 

vidare?  

 

 Mongoliet – MFS-studenterna håller på med sina studier. Den första delperioden (Tost) är avklarad och 

de är ute på den andra (Arburd Sands). Vissa tekniska problem men i stort har det gått att göra det 

planerade.    

 

http://www.mlidbd.com/
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 MAWO – Ett preliminärt avtal är skrivet men vi avvaktar 

besked från JKs besök hos AniCura. Johnson har gjort ett 

förslag till ”banner” för projektet: 

 

 MAWO - Preliminär budget enligt beslut på årsmötet är 

30 000 kr och det fördelas enligt följande: 

- Mediciner och utrustning, februari 2016: 4 585 kr 

- Utrustning (hundfångare, verktygslåda, löparbälte) 

och reskostnader (Scandivet, Enköping och Arlanda), 

augusti 2016: 4 551 + (169 + 288 + 394 =) 851 kr = 

5 402 kr 

- Kvarstår till avtalet, för överföring till MAWO: 30 000 

kr – 9 987 kr = 20 013kr (ca 2 200 USD) 

 

 MAWO - Veterinärstudent Johanna Johnsson har varit hos 

MAWO i två veckor under augusti som volontär. Med henne skickade vi hundfångarutrustning mm 

enligt ovan. Vid verksamhetsmötet föreslogs att vi tillfrågar Johanna om att hålla föredrag vid ett VSF-

möte under hösten.   Johnson uppskattar om så kan ske för han tar gärna emot fler volontärer.  

                                      
 

 Zambia – ZASP – Avtal har skrivits och är hos ZASP för signering. Ett avtal omfattar 12 000 kr och gäller 

latriner till en av byskolorna. Det andra gäller djurhälsoutbildning (två kurser och 

informationsaktiviteter) för 10 000 kr. Därtill en laddningsbar projektor för ca 3 000 kr. Erik har hittat 

en för 3 500 kr som ska beställas (ej i butik i Uppsala) och om den håller måttet skickas den med Agneta 

Håkangård som åker till ZASP 22/9. Latrinen är klar och två kurser har hållits. Viss rapportering har 

erhållits för 2015-anslaget men den behöver kompletteras. Kommer därför senare och utbetalning sker 

först när rapportering erhållits.    

  

 Zambia – mjölkproduktionskooperativ – 7 000 kr budgeterat. Planering har påbörjats för en aktivitet i 

november 2016. 

 

 Zambia – LAPS – 7 000 kr budgeterat. Lisa P kommer att besöka LAPS i november 2016 men det är vissa 

oklarheter i planeringen just nu. Förhoppningsvis kan en första aktivitet med hundar (vaccinationer och 

kastrationer) genomföras. Minst en lärare och en student beräknas kunna följa med. Därtill planeras 

diskussioner med LAPS om åsne- och viltprojekt. 

 

 Zambia – medlemsresa? Eftersom planeringen har hakat upp sig blir det kanske för kort varsel och för 

oklart innehåll för en medlemsresa till Zambia i november. En medlem har uttryckt intresse för att följa 

med. Lisa Ps restid blir 11-21/11. 



RAPPORT från möte med AniCura 
20160901 Stockholm, AniCuras kontor                                                                                       Bilaga 2 - 1(2) 
 
 

Deltagare 

- JK från VSF 

- Karin Dileo och Charlotta Warnhammar ( Sve marknad resp Overall-International marknad) 

 

Punkter vid mötet i sammandrag: 

 

 BUFTY 

AniCura gillar Bufty-projektet som är enkelt, begripligt och användbart för dem. 

AniCura saknar ”live rapportering” 

VSF har levererat Q rapporter och bilder enligt avtal men inser att det finns en brist  

på live material och har försökt (hittills utan framgång att knyta Muhammed med FB) 

VSF har fått 25´för 2016-2017 vilka vi ej lev till MAG i avvaktan på att vi klarlagt 

infoflödesvägarna…det gillade AniCura. 

VSF har skapat en FB grupp för att bjuda in Muhammed. 

 

MAG Irak har meddelat via Adnan (Technical Advisor och förman för Muhammed ) att 

Muhammede inte har status av officiell kommunikatör och det är därför man inte tillåtit 

honom att skicka bilder på FB. 

JK har kontaktat MAG i Manchester för att få klarlagt om/hur vi kan få mera live-bilder från 

Bufty, via Muhammed eller på annat sätt…I skrivande stund inget svar än. 

 

Bra projekt, AniCura fortsätter…live bilder är smal sektor  

    Q-reports är tekniskt OK men ”tråkig media 

 

 MAWO 

JK ställde rak fråga om AniCura var intresserad (baserat på tidigare kontakter i ämnet) att  

gå in och stödja MAWO och det korta svaret blev nej. Man vill fokusera på Bufty och på 

kommande kampanjer som man bedömer vara bra verktyg. 

Nej 

 

 KAMPANJ 

Kampanjverktyget är något som AniCura vill jobba med. 

Kampanjverktyget kan som princip sedan upprepas och blir vid varje ny kampanj en ”nyhet” 

Man har skisserat på en ”stöd och medlemskampanj” som man kan starta tämligen 

omedelbart. 

AniCura har fn 1,2 miljoner kundbesök och man har exponeringsutrymme i receptioner och 

andra publika ytor på kliniker och sjukhus. Posters( för vägg), rollups (där plats finns) och TV 

monitorer ( för bildserier) 

Man vill presentera sitt CSR arbete tillsammans med VSF-Sverige…Samma basmaterial men i 

olika designer(poster, rollup och bildserier för TV monitorer) 

På receptionsdisken kan detta material kompletteras med en folder som innehåller ”samma 

info i miniformat och uppgifter/infor om hur man blir stödjare, stödjande medlem eller 

donerar pengar. 
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JK sade spontant JA ! till denna modell. 

VSF måste dock innan någon sådan kampanj startar ha en mer digital hantering av 

”inkommande medel” ( medl avg, donationer mm) 

AniCura bedömer att ”sommarbrevet 2016”  bildmaterial är i princip tillfyllest för att dom ska 

kunna skapa kampanjmaterialet…dom behöver dock bilderna i ”originalstorlek” 

 Kampanj 

     VSF tillhandahåller råmaterial (Sommarbrevet 2016 + bilder i originalstorlek 

     AniCura skapar allt material och VSF gk detta 

     VSF måste ha en digital hantering av inkommande medel innan en kampanj startar 

 

 

Muntligt avrapporterat vid styrelsemöte 4 sept 2016 

Kan bifogas som bilaga till protokollet 

//JK 
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Arbetsdokument VSF 

Senast uppdaterad av Lisa Persson efter möte 2015-09-10  

Grönt=ska göras Rött=färdigt 
 

PR/Sponsring 

Aktuellt 

Vi har nu flera sponsorer men behöver uppdatera information i foldrar och på hemsidan. 

Åtgärder 

Ht 2015 
Studentgruppen påbörjar det arbetet och vi ska ha ett arbetsmöte tor 8/10. 

 

Hemsida och Facebook 
 
Beskrivning Ansvarig  

Hemsidan uppdateras löpande efter behov.  Lisa Schlanger 

Åtgärder 

Ny hemsida färdigställd 2013 av Novawebb. Löpande att protokoll publiceras på hemsidan. Ok från 
revisorer att det inte behöver vara signerade versioner. 
2015: Projektbeskrivningar på hemsidan behöver uppdateras, inkl översättning till engelska. Ikonen 
har blivit konstig.  
 
Oklart om företagsmedlemskap med serviceavgift är nödvändigt att ha kvar eller om ”gåva” 
fungerar för avdrag. Utredas! 
 
Information om möjligt att söka resebidrag till konferensdeltagande bör infogas under medlemsinfo 
på något sätt. 

 

Beskrivning Ansvarig 
Medlemskampanj på Facebook Sofia 
Åtgärdat 
2015: Under hösten genomföra en kampanj på Fb för att få fler medlemmar, eftersom vi har många 
följare där. Avvaktar material och info om minhunden Bufty. 
 

Policyfrågor 

Policybehov Ansvarig 
Vilda djur ?? 
Åtgärder 
2015: Börjat diskutera frågan. Vi ska ha temanummer om vilt i höst och studentgruppen fick i 
uppdrag att ta fram diskussionsunderlag. 
 

Policybehov Ansvarig 
Organisationser som tar emot volontärer ?? 
Åtgärder 
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2015: Utarbeta strategi för vilka volontärorganisationer vi ska länka till och/eller rekommendera. 
Policybehov Ansvarig 
Medlemskap i VSF-International ?? 
Åtgärder 
2015: Ta reda på mer om VSF-International och ta ställning till eventuell ansökan om medlemskap. 
 

Socialt 

Beskrivning Ansvarig 
Informationsträff med föredrag om den tanzaniska organisationen MAWO som 
det ev kan vara intressant att samarbeta med. 

Lisa P 

Åtgärdat 
Odile Buium har erbjudit sig att berätta om MAWO vid ett medlemsmöte. 
2015: Lisa P ska kontakta henne om lämpligt datum. Samarbete med VMFs IU? 

 

Beskrivning Ansvarig 
I november i år har föreningen funnits i 5 år vilket vi vill fira på något sätt. Alla 
Åtgärdat 
Vi har diskuterat lämpligt datum och kom fram till att januari 2016 blir bäst. 
2015: Under hösten måste planeringen inför firandet sätta igång. 
 

PROJEKT - AniCura 

Aktuellt 

AniCura är nu en huvudsponsor och ger stöd till minhundar och LSPCA samt har begärt att vi skaffat 
90-konto. 

Åtgärder 

Ht 2015 
Avtal skrivet med AniCura. 
JK håller löpande kontakt med AniCura om rapporter om den minhund som vi nu delar med AniCura.  
Lisa P ska förbereda ansökan om 90-konto. Stadgeändringar gjorda under 2015 (två möten). 

 

PROJEKT - LSPCA – Malawi 

Beskrivning Ansvariga 

Utrustningsstöd och MFS-studenter. Stud ej aktuella nu pga tidigare trassel. 
AniCura har gett stöd till kastrations- och vaccinationsinsatser under 2015. 
Siri kommer att vara hos LSPCA som volontär 2 v i nov 2015. 

Lisa P + Siri 

Åtgärder 

Utrustning lämnats vid besök av EP 2013. Mikroskop, klippmaskin mm lämnats av MFS-
studenter ht 2014. Klinikkläder mm lämnats vid besök sommaren 2015 (Kajsa C). 
Avtal skrivits under 2015 för den insats som AniCuras stöd är stommen i. 
Att göra ht 2015 
Former för uppföljning av stöd till kastrations- och vaccinationskampanjer och 
återrapportering av detta är ej helt klara. Finns med i avtal men har ej tillämpats/fungerat. 
 
Idé finns om att svenska veterinärer skulle kunna åka till LSPCA som volontärer ca en månad 
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varje höst, förutsatt att det finns finansiär (AniCura eller Sv Djurskyddsföreningen?). Ev kan 
svenska studenter bli delaktiga då.  
 
Svar från Richard om pågående stöd inväntas innan kontakt med AniCura tas om det. När vi 
vet hur Siris period inom LSPCA utföll fortsätter planeringen. Finns eventuellt alternativ i 
Tanzania, MAWO, som vi fått kontakt med genom Odile Buium. 

 

PROJEKT - Zambia – ZASP - djurhälsoutbildning 

Beskrivning Ansvarig 

Stöd till veterinärassistenter för genomförande av utbildningsprojekt om 
djurhälsa. 

Lisa P 

Åtgärder 

Planering diskuterad vid besök av EP under 2013. 
Under 2014 förmedlades stöd till djurhälsoutbildning som genomfördes mars 2015. 
Under 2015 har formellt avtal skrivits och resurser till ytterligare utbildning förmedlats.  
Bevaka rapportering av projektet.  

 

PROJEKT - Zambia – ZASP - latriner 

Beskrivning Ansvarig 

Skolor i Kakoma-området behöver latriner och hygienutbildning. Lisa P 

Åtgärder 

Behov diskuterats vid besök av EP under 2013. 
Under 2015 har avtal skrivits om stöd till nybygge av latriner (utöver två som redan finns) 
vid skolan i Kakoma och resurser har förmedlats. 
Bevaka rapportering av projektet. 

 

PROJEKT - Zambia - mjölkkooperativ 

Beskrivning Ansvarig 

Hjälp till MFS-studier och utbildning inom mjölkkooperativ Lisa P 

Åtgärder 

Utrustning från medlem Anders Norling lämnats vid studieresa under 2013. 
MFS-student var i Zambia sommaren 2014 och råd till mjölkbönder kan bli grund för 
utbildningsinsats. 
Tidigare kontakter (GART och prof Pandey) är inte längre aktuella utan ny måste etableras. 
Idéer finns men har inte resulterat i aktivitet än. Reserverade medel förvaltas tills vidare. 

 

PROJEKT - Zambia - veterinärutbildning 

Beskrivning Ansvarig 

Utrustning till kirurgiutbildning Lisa P 

Åtgärder 

Utrustning från medlem Anders Norling lämnats vid studieresa under 2013. 
Böcker, klinikkläder, lite förbrukningsmaterial och en del instrument från Anders Norling 
lämnas i okt 2015 till lärare från Zambia som är i Sverige för att planera lärarutbyte. 
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Få besked om vilken typ av kirurgisk utrustning som de har behov av och samla in från 
medlemmar, kliniker mm. Transport via lärare inom lärarutbyte möjlig om de får anslag. 

PROJEKT - Minhundar Irak 

Beskrivning Ansvarig 

Fadderprogram har funnits i några år i Kambodja och Irak men Kambodja har 
avslutats pga ny organisation där. Ingen stor omfattning men några 
fadderpengar per år. Stöd från faddrar gick till t ex vaccinationer, mediciner, 
leksaker till träning etc. 
Från 2015 en minhund i Irak som vi, tillsammans med AniCura, står för 
underhållskostnader av. 

JK 

Åtgärder 

Rapport från VSF ska årligen skickas ut till faddrar för respektive år. Detta ansvarar Lisa P 
för. Rapport till medlemmar lämnas löpande via hemsidan. JK skriver och håller kontakt 
med AniCura. 

 

EV NYA PROJEKT - Mongoliet - gethälsa 
 
Beskrivning Ansvarig  

Getter i ett område med snöleoparder verkar ha hälsoproblem som VSF-Sverige 
eventuellt kan bidra med stöd till utredning av. 

Lisa P 

Åtgärder 

Medlem Jonas Malmsten kontaktade Lisa P om eventuellt stöd. Lisa P besökte Mongoliet i annat 
ärende juli 2015 men träffade då representant för Snow Leopard Trust. Prover är insamlade och 
analyseras i höst på SVA av doktorand Carol Esson från Australien. 
Okt 2015: Lisa m fl ska träffa Carol och Jonas och få veta mer om problematiken, resultaten och vad 
VSF kan göra. 

 

EV NYA PROJEKT - Nepal - djurhälsa 
 
Beskrivning Ansvarig  

Stöd till organisation i Nepal, först med anledning av jordbävning men 
senare generellt 

Lisa P + Lisa S 

Åtgärder 

Vet Erik Gammelgård hörde av sig om stöd i samband med jordbävningen men innan vi hann skicka 
utrustning så stoppade Nepal mottagandet av material pga logistikproblem. Erik har kontakt med Dr 
B som har lämnat en lång lista med möjliga projekt inom djurhälsoområdet. 
 
Okt 2015: Lisa P ska ta kontakt med Dr B för att få klarhet i vad som skulle kunna vara realistiskt. 

 

NYA IDÉER 
 
Lydias pappa arbetar i flera länder i Sydostasien och har genom Svenska kyrkan kontakt 
med lantbruksprojekt som liknande ZASP skulle kunna bli aktuella för samarbete. 
 
”The underdog project” med ungdomar i Sydafrika – stöd på något sätt? Sofia vet mer. 
 
MAWO – Mweru Animal Welfare Organisation (se socialt ovan) – intressant att utveckla 
samarbete? MFS?  
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Ordna studieresor i föreningens ”regi” (dvs enbart samordnare)? 

VILANDE 

SAVES – Pakistan 
 

Beskrivning Ansvarig 
Lantbruksdjur/kameldjur. 
Sponsring av projektor för utbildning på landsbygden om djurskötsel 
och sjukdomar. 

Lisa Persson internt 
Kerstin de Verdier externt 

 

Åtgärder 
Vilande.  

 

IPAN – Indien  
 

Beskrivning Ansvarig 
- Studieresa med Johan som guide (liknande resan till Malawi/Zambia) våren 2015. 

Hjälp till MFS-studier. 

- Möjlighet för leg. veterinärer att arbeta som volontärer. 

Johan Lindsjö 

- Åtgärder 

Stöd till MFS-studenter gavs 2013. Inget därefter, dvs ingen reseplanering bl a pga att 
kontakter inom IPAN varit utomlands en längre period. 
Ht 2015: Vilande. Johan tar tag i det igen när möjlighet ges. 

 

Seminarium 

Beskrivning Ansvarig 
Seminarium för smådjursveterinärer med föreläsning om hotande importsjukdomar 
och regler kring införsel/smuggling, ”när bör jag fatta misstanke och vad gör jag”.  
Under verksamhetsmöte diskuterades möjligheten att förlägga seminariet en helg 
och samordna detta med en fest för VSF’s medlemmar. 

Vakant.  
Samordnare 
saknas. 

Åtgärder 
2014: Lisa S. hade kontakt med Agneta Gustavsson. Blev för dyrt. 

2015: Ev aktuellt om sponsor finansierar. Vilande tills vidare. 

 

SLUTFÖRT 

Policybehov Ansvarig 
Gatuhundar Elina 
Åtgärdat 
Klar under 2014 och finns publicerad på hemsidan. 
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