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 Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 
 Datum och tid: 2016-01-27, 20.00.                                                                                                                               

 Plats: Telefonmöte. 

Deltagare: JK Larsson, Lisa Schlanger, Lisa Persson, Erik Jönsson, Sofia Daresjö, Lydia Mitternacht och 

Johan Lindsjö.  Siri Adler Lennström anslöt vid §6.5/16. 

 

 §1/16. Mötet öppnas  
 JK Larsson utses till mötesordförande och öppnar mötet.  
 
 §2/16. Val av protokolljusterare  
 Sofia Daresjö väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet.               
 
 §3/16. Godkännande av dagordning  
 Dagordningen godkänns med tillägg av §6.5/16 och 8/16.1.  

 
§4/16. Föregående mötesprotokoll från 2015-12-17 
Godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§5/16. Verksamhetsfrågor 
§5.1/16. Ekonomi  
Se bilaga 1.   
 
§5.2/16. PR  
Erik har hämtat bilder att använda hos Kajsa. Nytt kort för minhundfadderskap behöver göras. 
 
Erik ansvarar för detta.  
 
§5.3/16. Sponsring 
Gård och Djurhälsa kommer inte fortsätta sitt ekonomiska stöd till föreningen. Lista över aktuella  
sponsorer håller på att sammanställas.  
   
Erik ansvarar för detta. 
 
§5.3.1/16. AniCura 
Se bilaga 1. 
Vi har fått en rapport från MAG angående Bufty. Se bilaga 2.  
 
§5.3.2/16. Lånbutiken.se 
Ingen ytterligare information har framkommit. Ärendet läggs ner.  
 
§5.4/16. Hemsidan  
Betalfunktioner för föreningen och dess projekt dryftades: Kostar inget att starta en  
betalfunktion, men en avgift tas ut per transaktion. Detta kan det vara värt då det kan förenkla  
möjligheterna till intäkter till föreningar och dess verksamhet. 
 
Mötet tar beslut om att en sådan betalningslösning ska framledes vara betalningsmodell för  
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föreningen. 
 
Mötet beslutar att JK och Lisa S. arbetar med att ta fram olika betalningsmodeller. 
 
JK och Lisa S. återkommer med förslag till styrelsen.  
 
§5.5/16. Facebook 
Mer än 1000 träffar har noterats.  
Uppdateringar kring projekten efterfrågas av Facebook-ansvarig. Information ska även läggas ut om  
Det kommande medlemsbladet samt uppmaning att mer information om föreingens aktiviteter kan  
fås på hemsidan.  
 
Sofia ansvarar för detta.  
 
§5.6/16. Medlemsbladet 
Medlemsbladet håller på att sammanställas. Vilttema med olika intervjuer och rapporter i regi av  
studentgruppen. Allt material bör finnas tillhanda hos Erik, redaktör, senast den 10 februari och  
därefter utskick.  
 
Erik håller i detta.  
 
§5.7/16. Studentgruppen 
Se under Medlemsbladet. Inga övriga aktiviteter rapporterade.  
 
§5.8/16. Aktuella projekt 
§5.8.1/16. Prio-projekten 
 
Minhundsprojektet, Irak 
Se bilaga 2. En rapport behövs till minhundsfaddrarna. En kortare version ska kunna läggas ut på  
hemsidan och Facebook.  
 
Lisa P. och Erik arbetar vidare med detta. Lisa S. sammanställer en version till hemsidan och  
Facebook.  
 
Rapport ska skickas till AniCura och ApoEx.  
 
Lisa P. och JK skickar rapporten till AniCura respektive ApoEx.  
 
MFS-projekt om gethälsa i Tostbergen, Mongoliet 
Se bilaga 1. Lisa P. kontaktar de engagerade MFS-studenterna och ber dem att återkomma med en  
framställan om ekonomiskt stöd till projekten. 
 
Lisa P. återkommer med framställan för per capsulam-beslut.  
 
LSPCA, Malawi 
Se bilaga 1. Mötet beslutar att avsluta samarbetet med LSPCA i Malawi.  
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Lisa P. mailar Richard och LSPCA om detta och tackar för samarbetet.  
 
§5.8.2/16. Livingstone Animal Protection Society (LAPS) 
Se bilaga 1. Föreningen är intresserad att stödja någon av föreningens projekt. Lämpligt med ett  
möte med Alli Shenton, som befinner sig i Uppsala,  där hon kan få berätta mer och vi kan få ställa  
frågor. 
 
Lisa P. anordnar ett möte med Alli och återkommer datum för detta.  
 
§5.8.3/16. Mero Animal Welfare Organization (MAWO) 
Se bilaga 1. Vi har en del förbrukningsmaterial att ta med. MAWO önskar antibiotika, smärtlindring  
och kirurgisk utrustning.  
 
Lisa P. hör med MAWO och återkommer till styrelsen med förslag om vad som behövs och vilka  
kostnader det kan röra sig om. 
 
Johan och Lisa P. sätter ihop ett underlag/frågor att titta på avseende möjligheterna till samarbete  
med MAWO och andra föreningar, t.ex. rutiner vid kastrering, avlivnings- och adoptionspolicy.  
 
§5.8.4/16. Harnas Wildlife Foundation. 
Se bilaga 1.  
Diskussion kring ev. stöd till föreningen bordläggs och tas upp på nästa verksamhetsmöte.  
 
§6/16. Övrigt 
§6.1/16. Arbets- och verksamhetsutskott 
Styrelsemötena omfattar många frågor. Det finns behov av att arbeta med frågor och förbereda  
dessa inför styrelsemötena. En variant är att man vid varje styrelsemöte beslutar om en arbetsgrupp  
som arbetar med specifika frågor inför kommande möte. Ett annat förslag kan ge olika personer  
beslutsrätt i vissa frågor. Frågan bordläggs tills vidare.  
 
§6.2/16. 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. 
 
§6.3/16. Rutiner angående bidrag till kongresser och konferenser – beslut 
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.  
 
§6.4/16. Jubileumsfest/föreläsning om MAWO, m.fl. 
Se 6.5/16.  
 
Siri ansvarar för programmet.  
 
§6.5/16. Årsmöte 
Lördag 23 april föreslås.  
 
Johan skickar ut påminnelsemail om detta.  
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Sofia kollar om kåren är ledig.  
 
JK och Johan ansvarar för verksamhetsberättelsen, Lisa P. för de ekonomiska rapporterna.  
 
Valberedning valdes inte vid årsmötet 2015. Styrelsen är därför valberedning. Information 
om möjligheterna att engagera sig i styrelsearbetet bör lämnas till medlemmarna i samband med  
kommande medlemsutskick (årsmöte, mm). 
 
JK och Johan sätter ihop ett förslag som skickas till Lisa P för utskick till medlemmarna.  
 
§7/16. Redovisning av per capsulam-beslut 
Inga beslut finns att redovisa.  
 
§8/16. Övriga frågor 
§8/16.1. Verksamhetsmöte  
Det är dags för ett nytt verksamhetsmöte, förslagsvis under vecka 10.  
 
Johan skickar ut Doodle må-sö.  
 
§9/16. Nästa möte 

  Vecka 11.  
   
  Johan skickar ut Doodle avs. må-to.  
 
  §10/16. Mötet avslutas 
 

  

 Underskrifter: 

 
  
 JK Larsson                          
 Ordförande               
 

  
  
 Johan Lindsjö              Sofia Daresjö 
 Sekreterare               Justerare 
 
 
 
 Bilagor 
 1. Rapport ekonomi och prioprojekt, mm 16-01-26.  
 2. MAG Update January 2016.  
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Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören till styrelsemöte 2016-01-27 (per 2016-01-26) 
 

Bankkontot 

Saldo på bankkontot 2016-01-26 = 131 183 kr 

 

INTÄKTER 

- Medlemsavgift för 2016 från 16 medlemmar (14 x 250 kr och 2 x 125 kr) 

- 50 000 kr från ApoEx  

- 3 000 kr från Min Veterinär Skaraborg 

- 2 000 kr från Sveriges veterinärförbund 

- 500 kr - två minhundsfadderskap 

- 200 kr - gåva till latrinstöd 

- 50 kr - gåva 

 

UTGIFTER 

- 6 000 kr - boendebidrag vid vistelse hos LSPCA (Siri Adler Lennström) 

- 3 496 kr - skrivartoner  

- 600 kr – bankkontoavgift för 2016 

- 15 kr – pg- och swish-avgifter  

 

UTLOVAT/UTLOVATS 

- 3 000 kr för webbservice (Pelle i nytt företag) 

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

- Nepal – gick inte att skicka utrustning längre, fortsatt planering ska ske  

 

Medlemmar  

16 medlemmar har betalat för 2016 varav 14 yrkesverksamma och två student/pensionär mm. 

 

 

PRIOPROJEKTEN 

 AniCura – de hade inte tid med kontakt i december. Rapporterar vid mötet om jag fått kontakt under 

onsdagen. 

 ZASP – inget nytt om latriner och veterinärkurs mer än att de ska diskutera igenom de senare inför 

nästa år. Fortsatt stort behov av latriner. Har fått svar om laddningsbar projektor och det är av stort 

intresse. Erik har frågat om det ska gå att visa film (kräver annan prestanda) men i dagsläget är det ffa 

presentationer med bilder som är aktuella.  

 LSPCA – utifrån inkomna rapporter föreslås att vi inte fortsätter samarbetet med LSPCA utan tackar för 

rapporten och det samarbete som har varit de senaste åren.  

 

KONTAKTER PÅ ”G” 

 Meru Animal Welfare Organization i Tanzania – Johan och Lisa besöker MAWO i slutet av februari, 

under den period då Odile Buium är där. Vi kommer att få vara med under flera av deras olika 

aktiviteter. Förhoppningsvis kan det bli samarbete på olika sätt framöver. De önskar att vi medför både 

mediciner (ffa antibiotika och smärtstillande till kastrationspasset de ska ha när vi är där) och kirurgisk 
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utrustning. Finns det mer att samla in någonstans? Kan vi avsätta medel för inköp av en del av det som 

önskas? 

 

 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 Lisa P har lovat ta kontakt och 

utreda om det finns något avgränsat som vi kan bistå med. Det har inte gjorts än. 

 

 MONGOLIET – planering pågår för MFS-projekt om gethälsa i Tostbergen. Stöd från VSF-Sverige önskas. 

I dagsläget är det svårt att få ihop transportbudgeten pga långa avstånd och oländiga vägar samt behov 

av egen chaufför (tillika tolk).  Vi har tidigare ffa stöttat med utrustning (insamlad eller inköpt av oss) 

som kan bli resursförstärkning hos den organisation vi samarbetar med men Snow Leopard Trust är inte 

i påtagligt behov av den utrustning som MFS-studenterna behöver. De är dock mycket intresserade av 

att studierna görs. Studenterna kommer att söka fler stipendier och andra källor till stöd men om de 

inte lyckas få tillräckligt för att täcka resebehoven föreslår undertecknad att stöd från VSF-Sverige kan 

ges till både resor och till utrustning. Föreslås att vi reserverar 10 000 kr till studier av gethälsa i 

Mongoliet.  

 

 HARNAS – enligt beskrivning från Siri. 

 

 LAPS – Livingstone Animal Protection Society. Jag har fått följande svar av Alli Shenton, vilket öppnar 

för samarbete på många fronter: 

It was a busy two and half weeks and very productive: 

1) I met with Lynne Mendelssohn who is chairperson of LAPS and we discussed the proposal at length. She 

is very excited about the possibilities and has since discussed the proposal with our other board members. 

With regard to the donkeys, Lynne has recently been approached by a group concerned about the well 

being of the donkeys in their area, and asking for assistance. This could be a good area to begin with. 

2) I have met with Sandy Simpson from GRAD *Green Rural African Development( who is working in our 

area on methods to reduce human/elephant conflicts. He is using solar powered lights and a thin electrified 

cable to "fence" in crops and vegetable crops, so allowing elephants free movement in the corridors left 

behind. The success of this project has been astonishing, with a reduction of human/elephant conflict of 

over 90% in the last two years. Sandy works in conjunction with ZAWA (Zambian Wildlife Authority) and 

this project is soon to be duplicated in other hotspots around the country. Sandy would be happy to have a 

research assistant to scientifically assess why the elephants are reacting to the lights. (the same type of 

lighting deterrent has worked in Kenya  with lions and hyaenas, but this is the first time the system is being 

used with elephants 

3) i spoke to my brother Rolf Shenton who runs Grassroots Trust and their livestock project in Mulobezi on 

the Kafue Flats is facing a lot of problems with tick borne diseases and tuberculosis from buffalo and other 

wildlife affecting the cattle. This is an important area for study. Grassroots is also working in Livingstone 

with small farmers alongside GRAD to help small farmers increase their productivity using organic farming 

methods. 

4) Most importantly I have spoken to Dr Maseka, who is the,Southern Province Veterinary Officer. He has in 

fact been in Uppsala and is familiar with SLU and was very enthusiastic about potential projects, research 

and collaboration. We discussed the need for sterilization programmes for dogs as rabies is on the increase. 
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In December 2015 Laps carried out a survey in Livingstone to understand the levels of vaccination. The 

results are as follows: 

Percentage of dogs vaccinated against rabies 14 - 21%  

Percentage of dogs registered with Livingstone city Council 9-18% 

Percentage of dogs sterilized 3-8% So the highest percentage of rabies vaccination was 21%, this in an area 

where we had carried out an outreach program yet it is still very far from the 70% needed to achieve herd 

immunity. In addition most dogs are not desexed and uncontrolled breeding will continue to contribute to 

the problem. It is therefore critical that as many dogs are neutered, bitches spayed and as many dogs as 

possible vaccinated in outreach programs. 

I have not heard back from Dr Maseka yet but he will need to discuss the proposal with his colleagues. I will 

let you know as soon as I have a response.  

 

 



MAG Update
January 2016

Bufty: A Mine Detection Dog 
Bufty and her handler  Muhammed Ali Sdiq in Iraq
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Bufty’s Story
Bufty is female Belgian Shepherd Mine Detection Dog 
(MDD), born 1 March 2010 in Norwegian Peoples Aid’s 
global training centre in Sarajevo, Bosnia. 

Bufty received full training in Bosnia and when she 
arrived in Iraq on the 12 June 2012, she was a fully 
trained MDD and ready to work with MAG’s team in 
Iraq.

Once she arrived in her new home in MAG’s 
Chamchamal base in northern Iraq, Bufty received 
final training with her new handler Muhammed Ali 
Sdiq.

This included training on how to identify mines in the 
local environment (scent imprinting).  Bufty passed 
her first Iraqi Kurdistan Mine Action Agency (IKMAA) 
accreditation on 30th May 2013 and became fully 
active from this date.

Bufty and Muhammed at work in Iraq, November 2015

Bufty relaxes at MAG Chamchamal’s base



Bufty’s Achievements 
Bufty finds landmine and unexpoloded bombs with 
Muhammed so MAG can destroy them to clear the 
land and make it safe. She also double-checks areas 
which have been demined (land quality checks). 
This safe land is released back to local people who 
desperately need it to grow food, build homes and live 
free from fear. 

During the months from October until December 
2015, Bufty successfully passed her internal 
evaluations and was performing very well. From 
16-28 November, Bufty was non-operational due to an 
infection of her perianal gland, which required her to 
get one week of treatment in the veterinarian clinic in 
Sulymaniah.  

The vet, Dr Behdjet, monitored Bufty for the week 
and recommended a two week follow up course 
of antibiotics. After treatment Bufty returned to 
operations as normal. 

MAG is pleased to report that Bufty and Muhammed 
achieved the following outputs in October, November 
and December 2015:

October: 
Land cleared: 2,760 m²
Land quality checked: 500 m²

November: 
Land cleared: 2,439 m²
Land checked: 0 m²

December: 
Land cleared: 1,390 m²
Land quality checked: 0 m²

TOTAL LAND CLEARED Q2: 6,589 m²
TOTAL LAND CHECKED Q2: 500 m²

TOTAL LAND CLEARED Q1 & Q2:  
11,829 m²

TOTAL LAND CHECKED Q1 & Q2:
1,500 m²

Thank you Anicura and VSF Sweden for your support 
of Bufty and humanitarian mine action in Iraq!

Bufty and Muhammed carrying out clearance on a minefield in Sulymaniya Governorate in Kurdistan Region of Iraq (KR-I), October 2015
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