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 Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 
 Datum och tid: 2017-02-06, 20.00.                                                                                                                               
 Plats: Möte VHC, Ultuna/telefonmöte 

Deltagare: Erik Jönsson, JK Larsson, Ylva Lindgren, Johan Lindsjö, Johan-Filip Lundin och Lisa Persson.   
  

§1/17. Mötet öppnas  
 JK Larsson utses till mötesordförande och öppnar mötet.  
 
 §2/17. Val av protokolljusterare  
 Erik Jönsson väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet.               
 
 §3/17. Godkännande av dagordning  
 Dagordningen godkänns med tillägg av §7.1/17, §7.2/17 och §7.3/17. 

 
§4/17. Föregående mötesprotokoll från 2016-11-07 
Bordläggs till kommande möte.  
 
§5/17. Verksamhetsfrågor 
§5.1/17. Ekonomi  
Se bilaga 1.   
 
§5.2/17. Info-kom-gruppen  
Min Veterinär Skaraborg har fått diplom för ett sponsorskap.   
 
Arbetet med standardiserade bilder, såsom diplom, har påbörjats.  
Info-Kom-gruppen avvaktar färdigställande av detta arbete tills betalningslösningen på nya  
hemsidan är klar.  
 
Triolab ska kontaktas avseende sponsorskap. 
 
Erik ansvarar för arbetet med bilder samt tar kontakt med Triolab.  
 
Hemsidan har uppdaterats av John-Filip och Lisa före jul.  
 
Facebook: Bild ska läggas upp på Vettris kläder och utrustning som har skickats till University of  
Zambia. 

 
§5.3/17. Medlemsbladet 
Bör färdigställas inför årsmötet. Siktar på att det ska komma ut i mars.  
 

 Lisa och Info-Kom-gruppen ansvarar för sammanställning av detta.  
 
§5.4/17. Studentgruppen 
Inga aktiviteter rapporterade. Inget beslut om samarbete med VMF togs på deras årsmöte. 
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Lisa får i uppdrag att kontakta VMF:s tidigare ordförande för att efterhöra status för 
denna eventuella samverkan. 
 
§5.5/17. Aktuella projekt 
§5.5.1/17. Prio-projekten 
Se bilaga 1.  
 
MALF 
VSF är positivt inställda till projektförslaget från Salma Sultana, MALF. Projektet  
presenteras som ett förslag på kommande prio-projekt på årsmötet.   
 
Minhundsprojekt 
JK har påmint om information från MAG.  
 
JK fortsätter påminna.  
 
Djurvälfärdsprojekt i Kambodja 
JK har haft möte med Lillemor Wodmar, Svenska Djurskyddsföreningen, innan jul.  
Som alternativ till en veterinärklinik, som verkar svårt att renodla och genomföra, 
så ser de gärna ett projekt med fortlöpande utbildning av veterinärer, ledande till  
bättre djurvälfärd lokalt.  Bl a diskuterades utbildning av veterinärer i Kambodja,  
Irak eller i något av våra Afrikanska projektländer. 
 
JK fortsätter diskussionen med Svenska Djurskyddsföreningen om detta. 
 
§5.6/17. Övrigt 
§5.6.1/17. Betalningsfunktioner – E-handel 
Se bilaga 2. Diskussion fördes om hur projekten ska presenteras, t.ex. som enstaka projekt eller som  
aktiviteter som kan innehålla flera projekt.  
 
§5.6.2/17. Rapport verksamhetsmöte 
Se Arbetsdokument som uppdateras efter hand och cirkuleras till styrelsemedlemmarna (ej  
bifogat).  
 
§5.6.3/17. Rapport Runda bords-samtal antibiotika-resistens 
Bordläggs till nästa möte.  

 
§6/16. Redovisning av per capsulam-beslut 
Inga beslut finns att redovisa.  
 
§7/17. Övriga frågor 
§7.1/17. Årsmötet 
Föreslagna datum: 23 april, 7 maj, 14 maj eller 21 maj. Kallelsen ska skickas ut 1 månad före  
årsmötet.  
 
Johan skickar ut Doodle 
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§7.2/17. VSF International 
Diskussion fördes om de uppgifter som VSF International behöver för att hantera vårt ev.  
medlemskap. 
 
JK och Siri arbetar vidare med detta och återkommer till styrelsen.  
 
§7.3/17. 
JK framförde ett önskemål om att styrelsen framgent skulle ha ett strategimöte  
om hur VSF ska/kan finansieras och presenteras. 

 
JK återkommer med underlag/förslag på genomförande av ett strategimöte. 
 
§8/17. Nästa möte 

  Nästa styrelsemöte bör hållas i mitten av mars. 
 

  Annie/Johan skickar ut Doodle. 
  

 
  §9/17. Mötet avslutas 

 

 Underskrifter: 

 
 
 JK Larsson                         
 Ordförande              
 
  
 Johan Lindsjö                     Erik Jönsson 
 Mötessekreterare, suppleant               Justerare 
 
 
 
 Bilagor 
 1. Rapport ekonomi och prioprojekt 17-02-06.  
 2. E-handelslösning-presentation vid styrelsemöte 17-02-06. 
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Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2017-02-06 

 
EKONOMI och MEDLEMMAR MM 

Saldo på bankkontot 2017-02-05 = 155 579 kr. 

Gåvor och sponsring erhållna sedan föregående möte: 

- ApoEx – 50 000 kr 
- Min Veterinär Skaraborg – 3 000 kr  
- Enskilda – 3 478 kr (via AniCura-insats, Swish-kalender, tidigare givare mm) 

Utbetalats sedan föregående möte: 

- Projektbidrag till ZASP: 12 000 kr + 10 000 kr 
- Ersättning till ordförande för VSF-International-resa: 7 775 kr 
- Ersättning till ordförande för AniCura-resa 1 769 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 
- Ersättning till kassören för bidrag till utbildning inom mjölkkooperativ – 4 676 kr (se detaljer nedan)  
- Ersättning till kassören för bidrag till LAPS – 6 653 kr (se detaljer nedan) 
- Webbsupport till Zenap – 3 000 kr 

Kommande utgifter: 

- Till MAG för Bufty, ca 40 000 kr (varav 25 000 kr som erhållits från AniCura)  
- Bidrag till Mongolietaktiviteten om 8 500 kr (enligt beslut 2016-05-23) 
- Resterande bidrag till utbildning inom mjölkkooperativ om ca 2 300 kr 

Förslag på bidrag som diskuteras 2017-02-06 för per capsulambeslut därefter: 

- Bidrag till besök av Johnson Lyimo från MAWO hos LAPS i Livingstone 3-4 dagar i maj för en 
konsultation om ffa deras arbete med åsnors välfärd men även om hundvälfärd och population 
management –prel 5 000 kr (specificerade kostnader utreds f.n., resa med buss) 

- Bidrag till inköp av hopfällbart undersökningsbord (förutsatt att EP kan medföra det till Tanzania i 
mars) – vanliga modeller kostar ca 1 500 kr men en stabilare modell eftersöks, pris dock okänt. 

- Eventuellt fraktkostnad för bordet, beroende om det kan gå som bagage eller ej och beroende på 
om vi vill använda bagageutrymme till annan utrustning.  

Potentiella bidrag att besluta om vid årsmötet (i dagsläget ca 75 000 kr b.p. föreningskostnader): 

- ZASP i Zambia – nuvarande projektperiod är senarelagd = vänta till 2018 med nästa latrinstöd? - 
10 000 kr? 

- MAWO i Tanzania (utöver bord enligt ovan) – 15 000 kr (kan vi få mer från ScandiVet?) 
- LAPS i Livingstone, Zambia (utöver ovanstående) – 10 000 kr?  
- LSPCA i Malawi – vi har fått förslag om 70 000 kr vilket är för mycket, Anna E ombedd att be om 

alternativ om 10-15 000 kr? 
- MALF i Bangladesh – nytt projektförslag om ca 15 000 kr (se nedan) 
- Lilongwe Wildlife Center i Malawi – pilot för ca 8 000 kr? (sagts så tidigare) 
- Fortsatt stöd till utbildning inom mjölkkooperativ – 2 000 kr? eller 11 000 kr? (om vi får in mer)  

 

Medlemmar: I julbrev till medlemmarna nämndes medlemsavgiften och några betalade då. Kassören 
skickade i slutet av januari ut individuella mail inklusive betalningsinformation eller bekräftelse till alla som 
varit medlemmar 2015 och/eller 2016. Två medlemmar har vi icke-fungerande e-postadress till varför 
papperspost används för att nå dem. 

I dagsläget har 47 personer (varav 10 är stud/pens) betalat medlemsavgift som är giltig för 2017.  
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Kvarstår att göra sedan tidigare:  
Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut – ej gjorts än. Nytt avtal för stöd till Bufty inväntas. 

Angående medlem som disputerat, Kristina Osbjer, och som vi beslutat skulle få ett minhundfadderskap har 
inte fått det än pga oklarhet om stödet till minhundarna. Kvarstår även att vi ber henne berätta vid ett VSF-
möte. Hon har flyttat från Uppsala och vi har ingen e-postadress till henne (se ovan) men i pappersbrev ska 
frågan ställas.    

Angående 90-kontoprocedurerna har jag inte hunnit mer. Jag avvaktade kontakt med SIK för jag ville ha 
bokföringen för 2016 klar. Den blir klar under februari så jag tar kontakt då.  

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

Några nya böcker har mottagits. Sammanställning av materiallagret pågår. 

 

SPONSORER och andra EXTERNA KONTAKTER 

Inga nya sponsorer har tillkommit. Veterinärförbundet som tidigare har bidragit med en julgåva har inte 
gjort det i år. Tidigare huvudsponsor Triolab har inte heller hört av sig inför 2017. Erik kontaktar dem.     

   
PRIOPROJEKT som kassören är inblandad i/kan rapportera om 

Bangladesh  

Kassören har fått förslag på projekt för max 1 500 USD från Dr Salma Sultana, MALF: 

Selection of 30 women to be divided into 3 groups. Each group will contain 10 trainees and the training 
duration will be at least 7 days.  In this course plan trainees will get basic instruction about goat feeding, 
rearing, deworming, vaccination, common diseases and their prevention. After finishing the training, we 
will arrange an evaluation programme and the best scored 3 women of each group will get a female kid 
(goat) on the basis of their performance. 

Preliminary cost is 1,000-1,500 USD per year.  

I envisage this project having following outcomes: 

1. Enhancement of the knowledge and skills of 30 women. 

2. Improvement in the income levels of 30 household. 

3. Increased the production of goat milk and meat. 

4. Rewarded 9 women get support to start-up a family farm. 

5. Evaluation and rewarded system make trainees more attentive to learn. 

6. Women empowerment by making them technically skilled for job or to be an entrepreneur. 

 
 

Mongoliet – Slutliga kvitton från MFS-studenterna inväntas. Ingen fortsättning är planerad i dagsläget.  

 

  



Bilaga 1 
 

 

Tanzania 

MAWO – deras arbete har fortsatt, inklusive vårt projekt. I 
deras årsrapport (mailades till styrelsen i början av januari 
2017) nämndes VSF-samarbetet:  

 

Projektperioden slutar enligt avtalet 15/3 men 
förhoppningsvis kan vi fortsätta det påbörjade samarbetet. 
Önskvärt vore även att hitta finansiering till vattentråg för 
åsnorna. Enligt ovan är det ett starkt önskemål från Johson 
om att få ett bra ihopfällbart undersökningsbord. 

En nystartad MAWO-grupp träffades i december (se 
verksamhetsrapporten) och diskuterade hur vi förstärker 
djurvälfärdsaspekten i projektet. Undertecknad åker till 
MAWO 4-12/3 och Odile Buium kommer att vara där 
samtidigt så vi ska göra vårt bästa för att dokumentera 
rutiner och utvärdera projektinsatser så väl vi kan. Även 
Johan Lindsjö, Lisa Schlanger och Siri Adler Lennström har 
funderingar på att besöka MAWO under 2017. 

                         
Zambia 

ZASP – Efter viss upphakning blev avtalen för latriner och djurhälsoutbildning till sist signerade. Erhållen 
budget för latrinerna översteg bidraget men lösningen blir att antingen görs toaletten något mindre eller så 
går ZASP in med det tillägg som behövs.     

På grund av förseningen med avtalen är avtalsperioden justerad till 2016-11-01 – 2017-06-30 vilket gör att 
vi eventuellt kan skjuta fram beslut om nytt latrinprojektstöd till att gälla från 2018 eftersom grävning kan 
ske först under regnperioden (tidigast från oktober men oftast mars-april).   

 

UNZA, mjölkproduktionskooperativet Palabana och LAPS 

I mitten av 
november besökte 
undertecknad 
Zambia. 

UNZA: Till UNZA 
medfördes en del 
klinikmaterial (som 
kompletterade 
bl.a. den 
ortopediutrustning 
som zambiska 
lärare tagit med sig 
från Sverige i 
september), 
klinikkläder och 
böcker.   
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Palabana: Med hjälp av lärare vid UNZA genomfördes den 
workshop för bönder inom ett mjölkkooperativ som 
planerats sedan 2014 då en student genomförde ett MFS 
vid några kooperativ i Zambia. En duktig lärare 
engagerade ett knappt 40-tal mjölkbönder i diskussioner 
om utfodring och reproduktion.  

Redovisning av kostnaderna för workshop inom Palabana 
Dairy Cooperative: 

   643 kr Förtäring 
   423 kr Pennor, anteckningsblock  
   190 kr Transport till Palabana  
3 420 kr Hyra av lokal, ersättning till deltagare,  
_______ föreläsare, chaufför m.fl. 
4 676 kr TOTALT  
  
 
Kooperativet har ytterligare ett 30-tal medlemmar så om 
vi fyller på de resterande 2 300 med ett par tusen till kan 
ytterligare en workshop hållas. Om det stöd vi får in så 
tillåter kan ytterligare en omgång om två workshops 
organiseras under 2017. Se förslag ovan om att 11 000 kr i 
så fall ska avsättas.     
 

LAPS: Planen att lärare och studenter från UNZA skulle 
åka till LAPS i Livingstone för att kastrera och vaccinera 
föll när det blev klarlagt vilka kostnaderna blir. 
Studenterna kan erbjudas viss ersättning mot att de 
jobbar för LAPS en helg som volontärer men mer 
omfattande insatser får organiseras på annat sätt. 

LAPS drivs av Lynne Mendelsohn, engelsk jurist som bytte 
verksamhet för ca 10 år sedan, som äger en turistlodge i 
vars trädgård hon har en hundgård. Hon tar även hand 
om katter inne i sin egen bostad. Hon samarbetar med en 
djursjukskötare, Songiso, som driver en klinik, ägd av en 
veterinär och formellt registrerad, utöver sitt jobb för den 
statliga veterinären i Livingstone, som tyvärr inte är särskilt samarbetsvillig. Lynne har även en anställd, 
Robbie, som hjälper till med både hennes egna djur (flera hundar) och de djur som omhändertas för vård 
och omsorg.  

LAPS, ffa Lynne, ordnar skolbesök där hennes tik Seven är redskap för att lära barn om hundar och hur de 
ska förhålla sig till dem. De ordnar också vaccinationskampanjer och har försökt få igång kastrationer men 
det har varit trögt hittills. Hon vill därför gärna lära av Jonson om hur MAWO jobbar. Det är dock ännu 
viktigare med stöd från Johnson för det nystartade arbetet med åsnors välfärd eftersom åsnorna far illa. 

Jag var hos Lynne en helg i november och vi var på ett skolbesök och en spontan ”dog and donkey clinic” 
samt besökte kliniken där Songiso jobbar, den statliga kliniken och lokala apotek. 

Jag hade med mig några böcker och en del kirurgisk utrustning av det som vi fått donerat. De pengar jag 
hade med mig (7 000 kr avsatta) användes till att köpa in utrustning till vaccinationskampanjer (två 
partytält och två hopfällbara bord) som jag tog med på buss från Lusaka till Livingstone samt till mediciner 
(varav en del nyligen levererades från Lusaka av svenska lärare på utbytesresa). Därutöver lämnades drygt 
1 500 kr för inköp av cement mm till golv i hundgården. På grund av växelkursen förbrukades inte fullt 
7 000 kr utan slutsumman blev 6 653 kr, dvs ca 350 kr kvarstår av budgeterad summa. Bilder följer. 
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KORT PRESENTATION / RAPPORT FRÅN E-HANDELSPROJEKTET

+   Vi närmar oss en lösning
- Avtal med banken är förarbetade ända fram till att dom ska godkänna 

presentationen av villkoren…själva villkoren är presenterade och godkända
- En mallad e-handelslösning med automatik i betalning och leverans hittad 

+   God vilja och i dagsläget liten budget för jobbet
- VSF-Sverige är ett ”hjärte-projekt” för Pelle Sundqvist på web byrån
- Vi har fått ett mycket gott pris för jobbet… som jag dock tror att vi kommer 

att få någon tusenlapp plus på till slut, pga licenskostnader för applikationen…
( för det fall vi får god trafik)

- Tidsaspekten   ( enmansföretag, men sjuka barn…)
- Redundans i projektet (datasidan / över tid om framgång)

Min förhoppning är att vi har en färdig applikation under februari…om Pelles grabb 
håller sig frisk och Pelle inte får något ”välbetalt  bråttom-projekt”…  // JK

Bilaga 2



Hemsidans innehåll – i övrigt

HUVUD


FOT 


Det ”NYA” består
I en annan navigator
Högst upp och en 
föreslagen annan fot 
längst ned

Hemsidans innehåll i
Övrigt kan vi behålla
Ganska intakt…



Vi isolerar oss nu till
”Funktionen” ( flödet)
i E-handelslösningen

…och klickar på 
BLI MEDLEM



Det som kommer upp 
är ”Bli medlem” sidan

Man väljer TYP av 
medlemskap
Och fyller i namn och 
kontaktuppgifter
Och avslutar med
Att klicka på knappen
”Lägg i varukorg”

Begreppen 
”Varukorg, kassa, 
köp”  är standarder 
som ligger i mallen 
för E-butiken

Vi har ett ”fritt 
område för bild o/e 
text till vänster på 
bilden (rutan)



I ”VARUKORGEN” ska man
Kunna rätta tex fel adress
och köpet ska konfirmeras 
med ” Fortsätt till kassan”



BORT

”Betalning med check” 
fanns i mallen…här kommer
” betala med kort”

I Kassan måste man skriva in 
betalarens uppgifter ( vi håller på att 
kontrollera om det går bra att bara 
klicka i en ruta ” samma som
tidigare”…men det är i dagsläget 
inte klarlagt…

Man fyller således i betalnings
Uppgifter(namn och kontaktuppg.)

Vid pilen ska bort
Under krysset ska bort…. 
Endast KORTBETALNING ska kunna 
ske….



…sedvanlig kort betalning med en sk ”betalväxel”….

BETALA

Denna modul är ett inklipp som banken tillhandahåller, ( har ej sett den)
så här har jag klippt in SAS betalväxel ( minus AMEX)
Vår applikation måste dock ha vissa attribut för att kunna  jackas ihop 
med ”betalväxeln”

När man klickar på betalning sker
a) betalning …pengar skickas till vårt konto
b) kvitto med ”produkt” skickas till köparen  ( köparens mail)
c) order underlag skickas till oss ( vårt Mailkonto)



VISA

VISA

Till oss… egen 
mailadress…?? tex
forsäljning@vsf-sverige.org

Så får vi en komplett lista på 
alla köp som gjorts…
Koppla bankutdraget med
”sålda produkter”

Underlagen för denna lista
kan sedan tas ut i delar…
tex
Medlemmar…så kan vi 
skicka nytt erbjudande om 
medlemskap nästa år

…eller påminna  sponsorer/ 
kunder om att man kan göra 
flera köp eller återköp 

mailto:fors%C3%A4ljning@vsf-sverige.org


Till ” kundens” mailbox
Kommer…

”Ditt VSF.Sverige orderkvitto”
(nedre pilen)

Och en bifogad fil …
…med medlemsbevis
( övre pilen)



Medlemsbevis

Gäller 12 månader tillsammans med orderkvitto
(Se orderkvittots datum)

…så här skulle Medlemsbeviset kunna se ut…
Levereras i en pdf-fil

Utskrift för de flesta…=A4
Medlemsbeviset blir tex A5….

…plus ett plånboksbevis…( kontokort storlek)
…att klippa ut…



MINHUNDSFADDER

Gäller 12 månader tillsammans med orderkvitto
(Se orderkvittots datum)

BILD
TEXT….
Vkdvlsvls
Sdvksvkvn
Sdvkvlkds
Vvldv
lvllvnd

…så här skulle ”Minhundsfadderbevis” kunna se ut…

A4 utskrift  ( pdf)



Modellen för
- Medlemskap

- ”Produkter”  ( som kan vara deltagande/stödjande av aktiviteter eller donationer sponsor av olika slag)

Ser tekniskt lika ut, men man väljer olika saker i olika spår….
MEDLEMSKAP i eget spår ( egen rubrik i navigatorfältet)
STÖD/DELTA/DONERA i ”stöd oss” ( egen rubrik i navigatorfältet)

Bägge spåren landar dock i
-val av ”produkt”
-fylla i namn och kontaktuppgifter
-passera en varukorg ( för kontroll av order och ev justering)
-Betala ( med kort)
mail till kunden med orderkvitto och bifogad produkt
mail till VSF med transaktionsnummer ( för synk med bank kontoinsättning)

 vi kan ur orderkvittounderlaget ta fram kunderna och ” bearbeta” dem efterhand



När ” nya hemsidan” inkl webshop är klar är vi redo för…..

Trafikströmmar:

• Egenskapad trafik direkt till vår hemsida ( www.vsf-sverige.org )
• Egenskapad trafik från tex Facebook

• Till hemsidan ( för allmän info )
• Direkt till medlemskap ( länk)
• Direkt till köp av produkt ( länk)

• Kampanj hos AniCura
• Länk från deras kampanj

• Direkt till köp av produkt
• Medlemskap?

• Kampanj hos ApoEx
• Länk från deras kampanj

• Direkt till köp av produkt
• Medlemskap?

• Andra trafikströmmar som vi eller andra skapar
SLUT PÅ RAPPORTEN
//JK

http://www.vsf-sverige.org/
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