
VETERINÄRER UTAN GRÄNSER – SVERIGE 
Protokoll från styrelsemöte 2016-11-07 

 
Närvarande: Johan Lindsjö, Sofia Daresjö, Erik Jönsson, John-Filip Lundin, Lisa Persson, 
Ana-Marija Camber 
Frånvarande: Emilia Norlund, Anna Eidenert Eriksson, Ylva Lindgren, JK Larsson 
 
 
§69/16. Mötet öppnas. 
Mötesordförande JF öppnade mötet. 
 
§70/16. Val av justerare. 
Sofia Daresjö valdes att jämte mötesordförande justera protokollet. 
 
§71/16. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 
§72/16. Föregående mötesprotokoll. 
 

§72.1/16. Styrelsemöte 16/10 2016. 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§73/16. Verksamhetsfrågor. 
 

§73.1/16. Ekonomi. 
Se bilaga 1. 

 

§73.2/16. Information och PR. 

Tre föreningsvänner har betalat avgift för 2016-17, dessa har fått diplom. 

 

Höstbrevet ska delas ut på veterinärkongressen. 

  

Ett dokument med mer utförlig information om projekten och en mer komprimerad 

version ska göras för att ha att skicka ut till t.ex. sponsorer. Texterna kan även läggas 

upp på hemsidan. 

Lisa fortsätter det påbörjade arbetet 

 

Annas reseskildring från Malawi har fått bilder infogade och ska läggas upp på 

hemsidan. 

 



§73.2.1/16. Sponsring. 

Inget att rapportera. 

§73.2.2/16. Hemsidan. 

Inget att rapportera. 

§73.2.3/16. Facebook. 

Har uppdaterat och delat inlägg av MAWO, vilket har varit uppskattat. 

 

§73.3/16. Medlemsblad. 

Ett höstbrev har skickats ut. Johanna har givit sin tillåtelse att lägga upp hennes 

berättelse på hemsidan och i medlemsbladet. 

Kassören ska skicka ut ett God jul-mail från Veterinärer utan gränser. 

 

§73.4/16. Studentgruppen. 

Inget att rapportera.  

 

§73.5/16. Aktuella projekt. 

 §73.5.1/16. Prioprojekt. 

 Se bilaga 1 och 2. 

 

Loxicom – Lisa kontaktade Claes-Göran Sjösten, N-vet, som är återförsäljare av 

veterinärmediciner, och han hänvisade Lisa till den engelska producenten för 

att köpa preparat med engelsk text. En idé är att skicka mediciner med svenska 

etiketter, men med ett tillägg med engelsk text. N-vet kan i så fall 

direktexportera vilket går men de får inte sälja till en förening i Sverige. 

 

§73.6/16. Övrigt.  

 §73.6.1/16. Veterinärkongressen. 

Det ska finnas plats för mindre föreningar på kongressen där foldrar kan 

läggas. Under veterinärkongressen ska även VMF och SVF tillfrågas om vi kan 

lägga foldrar även på deras bord. 

 

 §73.6.2/16. Volontärer – Grekland. 

Sofia skickar svar på Facebookmeddelandet. Vi har tyvärr ingen egen personal 

att skicka ut. 

 

§73.6.3/16. Hundar i Kerala. 

Ana-Marija skickar svar och tipsar om IPAN, en organisation vi tidigare haft 

kontakt med och som har projekt i närområdet.  

 

 §73.6.4/16. Veterinärutbildning i Kambodja. 



Bordläggs till nästa möte. 

Handlar om stöd till en veterinärutbildning i Kambodja och eventuellt kan JK 

hjälpa till med projektet. 

 

§74/16. Redovisning av per capsulam-beslut. 
Inget att rapportera. 
 

§75/16. Övriga frågor. 
 
§75.1/16. Allmän resepolicy. 
JK är ej närvarande – bordläggs till nästa möte. 

 

§75.2/16. VSF International. 

Inget att rapportera. 

Siri och JK får i uppdrag att reda ut vissa frågor om VSF International. 

 

§75.3/16. Höstinformation. 

Har gått ut till medlemmarna. 

 

§75.4/16. Veterinärkompis. 

John-Filip har blivit kontaktad av en kompis som känner en som eventuellt kan vara 

en kandidat för veterinärkompis.  

John-Filip ska förmedla ytterligare information och kontaktinformation till Johan, som 

diskuterar med Ylva om hur man kan jobba vidare med det. 

 

§76/16. Nästa möte. 
Ana-Marija skickar ut doodle. 

 

§77/16. Mötet avslutas. 
Mötesordförande John-Filip förklarar mötet avslutat. 
  



 
Underskrifter: 
 
 
 
 
 
John-Filip Lundin 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
Ana-Marija Camber        Sofia Daresjö 
Sekreterare          Justerare 
 
 
Bilagor: 
1. Rapport ekonomi, donationer, prioprojekt och sponsorer 

2. MAWO dog clinic 

 
 
 



Bilaga 1 
 

 

Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2016-11-07 

 
EKONOMI och MEDLEMMAR MM 

Saldo på bankkontot 2016-11-06 = 142 246 kr. 

Kommande utgifter: 

- Projektbidrag till ZASP: 12 000 kr + 10 000 kr 
- Till MAG för Bufty, ca 40 000 kr (varav 25 000 kr från AniCura)  
- Ersättning till ordförande för VSF-Internationalresa: 7 775 kr 
- Ersättning till kassören för inköp av hårddisk, projektor (till ZASP) och utrustning till MAWO samt 

resa till Enköping och Arlanda (MAWO-kostnader): 5 436 kr 
- Bidrag till Mongolietaktiviteten om 8 500 kr (enligt beslut 2016-05-23) 
- Utlovade bidrag till utbildning inom mjölkkooperativ och till LAPS (2 x 7 000 kr) ska förmedlas i nov 

 

Medlemmar: Siri har lyckats rekrytera några nya så nu är vi 65 (varav 20 stud/pens) som betalat avgift giltig 
för 2016 och där av fyra som även gäller för 2017 (nyblivna medlemmar som betalat efter 1/10). Ytterligare 
tre intresserade har fått betalningsinformation.  

 
Kvarstår att göra sedan tidigare:  
Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut – ej gjorts än. Nytt avtal för stöd till Bufty inväntas 
vilket även inväntas inför 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 vid mötet i juli. Kvarstår även att vi ber henne berätta vid ett VSF-möte.    

Angående 90-kontoprocedurerna har jag hunnit läsa på en del och följande har uppmärksammats: Vi får ha 
max 25 % i administrationskostnader (se §12 nedan). Jag tror att det gäller organisationens ALLA intäkter, 
inte bara det som specifikt är insamlat till projekt, men jag har mailat och frågat om det. Förra året fick vi in 
136 000 kr varav 100 000 kr utbetalades till projekt eller resebidrag och föreningskostnaderna blev knappt 
11 000 kr, dvs mindre än 10 % så det året hade det funkat. I år vet vi inte hur mycket vi kommer att få in i 
slutet av året så intäkten är osäker men utgifterna är redan 10 000 kr (revisor) + VSF-Int-resan (ca 7 500 kr) 
+ bank och webb om ca 4 000 kr (kan bli mer om det hinner bli knappar mm) = nära 25 000 kr så om vi inte 
får in mer än 100 000 kr så går det inte ihop sig.  

Uppläggningsavgiften är 5 000 kr (framgår inte om den gäller som årsavgift det första året, ska fråga om 
det) och lägsta årsavgift är 5 000 kr (eller 0,06 % av totala verksamhetsintäkterna). Om man är försenad 
med redovisningen debiteras organisationen en årsavgift till så det får inte slarvas. Vet ej om den räknas in i 
administrationskostnaderna men jag gissar det och i så fall blir det ännu svårare för oss att klara 25 %.    

§12 
Verksamheten får inte belastas med oskäliga kostnader. För samtliga Kl gäller därför — såvida inte synnerliga skäl 
föreligger — att minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålet. 

Om KIs insamlings- och administrationskostnader överskridit 25 % av de totala intäkterna tre år i följd ska 90-kontot 
återkallas, såvida inte synnerliga skäl föreligger. 

 
DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 
Vid resa till Zambia i november 2016 kommer Lisa P att medföra material både till Vet school, UNZA och till 
LAPS. 

 

  



Bilaga 1 
 

 

SPONSORER och andra EXTERNA KONTAKTER 

Tre kliniker som blev ”föreningsvänner” för 2015-16 har nu även betalat för 2016-17 och Erik har gjort 
diplom till dem.     

   
PRIOPROJEKT som kassören är inblandad i/kan rapportera om 

Bangladesh  

Kassören har fått svar att om budgeten är mer begränsad än vad det föreslagna upplägget kräver så kan vi 
göra något som kostar mindre. Vi kan återkomma när vi vet ungefär hur mycket vi kan avsätta. 

 
Mongoliet – Inget nytt.     

 

Tanzania 

MAWO – en första samlad aktivitet inom vårt projekt har gjorts i början av november i Merereni Ward, 
Manyara region, Simanjiro district. Johnson har rapporterat att redan till aktiviteten i slutet av september 
(World Rabies Day) hade de börjat träna barn i att vänja hundar vid att hanteras, så som vi föreslagit, och 
att det haft bra effekt. Därtill har de börjat använda fångstnätet. Johnson har skickat bilder och några är 
upplagda i Facebook (se bilaga 2) tillsammans med följande text: 

Rapport från MAWO i Tanzania om Dog clinics i Merereni ward, Manyara region, Simanjiro district med vaccination, 
avmaskning och kastrationer! VSF-Sverige sponsrar och vi har bidragit till humana sätt att fånga in hundarna, både 
genom ett bra fångstnät och genom att de tränar barnen i förväg till att bli vänner med hundarna så att de lättare kan 
fångas. Vi behöver nu mer resurser för att kunna fortsätta stödja deras arbete. Vill du bidra? Swisha till 1234803987 
och skriv MAWO som meddelande. 
 
                         
Zambia 

ZASP – Ny signeringsrunda av avtalen pågår. Preliminär rapport har erhållits om att projektorn blivit mycket 
uppskattad och skulle användas i utbildningsinsats. Har dock inte hört mer på ett tag för de har fått svåra 
problem med den lokala ”chiefen” som agerar väldigt nyckfullt. De har precis fått allt klart med 
elinstallation i centrala Kakoma men han vägrar skriva på det avtal som krävs.    

Mjölkproduktionskooperativ och LAPS – ska besökas i mitten av november så rapport följer därefter. 
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