
VETERINÄRER UTAN GRÄNSER – SVERIGE 

Protokoll från styrelsemöte 2016-10-16, kl. 16.00 

Närvarande: Ana-Marija Camber, Elisabeth (Lisa) Persson, John-Filip Lundin, Erik Jönsson, 

Johan Lindsjö, Siri Adler Lennström, Anna Eidenert Eriksson, JK Larsson  

Frånvarande: Emilia Norlund, Ylva Lindgren, Sofia Daresjö 

 
§60/16. Mötet öppnas. 
Mötesordförande Lisa Persson öppnade mötet. 
 
§61/16. Val av justerare. 
Erik Jönsson valdes att jämte mötesordförande justera protokollet. 
 
§62/16. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes med §66.4 och §66.5 som tillägg. 
 
§63/16. Föregående mötesprotokoll. 
 

§63.1/16. Styrelsemöte 23/5 2016 
Godkändes och lades till handlingarna 
§63.2/16. Styrelsemöte 6/7 2016 
Godkändes och lades till handlingarna 
§63.3/16. Styrelsemöte 4/9 2016 
Godkändes och lades till handlingarna 
 

§64/16. Verksamhetsfrågor 
 

§64.1/16. Ekonomi 
Se bilaga 1. 
 
§64.2/16. Information och PR. 
Information- och PR-gruppen har tillsammans med Pelle från Zenap tagit fram en 
betalningslösning, och Lisa har ordnat ett Paypal-konto till föreningen. Den nya 
betalningslösningen innebär att den nya medlemmen betalar med vanlig kortbetalning 
och får ett automatiserat meddelande om att de får mer information inom en vecka. Vid 
brådskande ärenden har den nya medlemmen också möjlighet att kontakta föreningen.  
 
JK föredrar att det skickas en personlig PDF automatiskt direkt vid kortbetalningen. 
Förslag om att ha igång den enklare lösningen till kongressen och fortsätta jobba vidare 
med PDF-varianten. 
 
JK ringer Pelle och återkommer till styrelsen. 
 



För att Swish-betalningarna ska fungera bättre ska det skrivas på hemsidan att man ska 
ange sin mailadress i kommentarsfältet. 
 

§64.2.1/16. Sponsring. 
JF föreslog att vi ska kontakta Scandivet, som bidrog med hundfångarmaterial, 
men vi väntar på bilder från MAWO. 
§64.2.2/16. Hemsidan. 
Startsidan är komplicerat uppbyggd och för att ändra denna krävs det hjälp från 
Pelle. Information- och PR-gruppen anser dock inte att detta är ett problem. 
§64.2.3/16. Facebook. 
Sofia Daresjö är ej närvarande – inget att rapportera. 

 
§64.3/16. Medlemsblad. 

Diskussion om innehållet i medlemsbladet, t.ex. Annas berättelse om sitt besök på 

LSPCA, Johanna Johnsons rapport från MAWO. Ett ämne som kan bli aktuellt i 

framtiden är återkommande rapporter från VSF International. Eventuellt skickas det 

ut ett kort julbrev och därefter ett längre medlemsblad i januari när MFS-

studenterna kommer med sina rapporter. 

 

§64.4/16. Studentgruppen. 

Ana-Marija har informerat kort om VSF Sverige under protozoernas välkomstkväll 

på studentkåren. 

§64.5/16. Aktuella projekt. 

§64.5.1/16. Prioprojekt 

Se bilagor 1, 2, 3 och 4. 

 

MAG 

På grund av MAGs säkerhetspolicy tillåts inte Mohammed kommunicera via 

Facebook. JK undersöker vilka alternativ som finns. 

 

MFS Mongoliet 

Förfrågan ska skickas till Frida Ek-Terlecki och Malin Jansson Lagerkvist om de 

vill komma och rapportera om sitt MFS-projekt på årsmötet. 

 

MALF Bangladesh 

JK föreslog att vi kontaktar Hand in Hand angående möjligheten till samarbete 

avseende mikrokrediter.  

 

§64.6/16. Övrigt.  

§64.6.1/16. Verksamhetsmöte. 
Viltpolicygruppen har bokat in möte. 



 
§64.6.2/16. Samarbete med VMF och SVF 
VSF och VMF har haft möte om samarbetsavtal. Se bilaga 1. 
 
JK föreslår att föreningen även ska kolla med SVF om de är intresserade av ett 
samarbete. T.ex. om SVF donerar 1 kr per medlem de har, och då skulle varje 
SVF-medlem också kunna bli en passiv VSF-medlem. Den passiva medlemmen 
skulle sen kunna uppgradera sig till en aktiv medlem.  
John-Filip hör med SVF om de är intresserade. 
 

 
§65/16. Möte angående samarbete med VMF - Per capsulam oktober 2016  
Redovisat av Lisa. Se bilaga 5. 
 
§66/16. Övriga frågor. 

 

§66.1/16. Rese/kostnadsersättningar. 

§66.1.1/16. Allmän policy 

Allmän policy för rese- och kostnadsersättningar ska skrivas. 

JK skriver förslag om policy för uppdragsresor för styrelsemedlemmar. 

 

66.1.2/16. VSF-International 20160909 

Mötet fastslår att reseersättning ska betalas ut till Siri och JK som åkte till 

Berlin 9/9 2016. 

§66.2/16. VSF International 
Se mail. Bilaga 6. 
 
VSF-Kanada utsågs av VSF International till vår fadderorganisation, som vi dels kan 
ställa frågor till och dels kan förmedla önskad information om oss till. Fortsatt 
diskussion på verksamhetsmöte inför eventuella på kommande styrelsemöte. 

 
§66.3/16. Höstaktivitet. 

Det blir ingen höstaktivitet då det är mycket konkurrens från andra aktiviteter, t.ex. 

veterinärkongressen. Istället ska ett höstbrev skickas ut där medlemmarna 

informeras om vad som pågår i föreningen just nu. 

 

Lisa ska fråga Kristina Osbjer om hon kan skriva en populärvetenskaplig rapport och 

eventuellt komma på årsmötet och berätta om sin avhandling, istället för att komma 

på höstaktiviteten som vi tänkt. 

 

§66.4/16. Veterinärkompis 

Ylva Persson och Johan har arbetat vidare med frågan och kommer att presentera sin 



idé mer utförligt på verksamhetsmötet. Kort sagt kommer aktiviteten främst rikta sig 

till veterinärer som väntar på besked om asyl och tanken är att det ska vara en social 

kontakt där var och en avgör hur mycket man vill engagera sig. Efter kontakt med 

enskilda personer kan man över t.ex. en middag berätta om hur det är att vara 

veterinär i Sverige.  

 

De har tagit kontakt med migrationsverket och frågat om det finns någon lista på 

vilka som är veterinärer, det finns det ej. Frågan har även ställts till Uppsala kommun 

och närliggande kommuner, där svaret även där var nej. 

 

Nästa steg är att åka ut till boenden fysiskt och berätta om Veterinärkompis-

projektet. Johan och Ylva Persson jobbar vidare med frågan. Det är fortfarande öppet 

om VSF Sverige som förening ska vara involverad eller ej. 

 

§66.5/16. Seminarium om Global matförsörjning 

Johanna Lindahl, en av våra medlemmar, har skickat inbjudan (se bilaga 7) till 

seminarium om Global Matförsörjning till Lisa. Lisa ber om godkännande att skicka 

ut inbjudan till våra medlemmar.  

Mötet godkänner det.  

 

§66.6/16. Veterinärkongressen 

Föreningen vill synas under veterinärkongressen, men då Syltan har bytt ägare och 

det har varit svårt att bemanna en egen monter föredrar styrelsen att stå ihop med 

ett annat företag/organisation. 

 

SVF och även huvudsponsorer har montrar på mässan. 

John-Filip ska i första hand kolla med SVF om flyers kan läggas på deras bord. Avvakta 

med att skicka förfrågan till huvudsponsorer. 

 

VMF håller i fikaförsäljningen på mässan dit många besökare går. 

Ana-Marija ska höra med VMF om flyers och ev. roll-ups kan placeras vid dem. 

 

§67/16. Nästa möte. 
Nästa styrelsemöte ska helst hållas innan veterinärkongressen. Doodle skickas ut. 

 

§68/16. Mötet avslutas. 
Mötesordförande Lisa avslutar mötet. 
  



 
Underskrifter: 
 
 
 
 
 
Elisabeth Persson 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
Ana-Marija Camber        Erik Jönsson 
Sekreterare          Justerare 
 
 
 
Bilagor: 
1. Rapport ekonomi, donationer, prioprojekt och sponsorer 
2. Reseberättelse fältstudie Mongoliet 
3. Grant Agreement – MAWO 
4. MAWO nyhetsbrev 
5. Per capsulam beslut 
6. Rapport VSF International möte 
7. Inbjudan till seminarium om Global matförsörjning 
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Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2016-10-16 

 
EKONOMI och MEDLEMMAR MM 

Saldo på bankkontot 2016-10-15 = 138 121 kr. 

Vi har 62 medlemmar (varav 19 stud/pens vilket 
felrapporterats tidigare pga miss av kassören) som betalat avgift giltig för 2016. 
De två senaste medlemmarnas avgift gäller även för 2017 eftersom de är 
nyblivna medlemmar och har betalat under sista kvartalet 2016. 

En gåva om 1 000 kr har inkommit från ett par som läst om oss i Djurens rätt. Ett 
tackkort har skickats. 

Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut – ej gjorts än. Nytt avtal för 
stöd till Bufty inväntas. 

Tack till tre swish-gåvogivare har förmedlats via sms. 

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 men kassören avvaktar att nytt avtal 
för Bufty blir klart. Kvarstår att vi ber henne berätta om sin 
avhandling vid ett VSF-möte.    

Ett Paypal-konto har skapats för föreningen och kassören har 
börjat testa användningen av det. Bland annat har en 
medlemsavgiftsfaktura förmedlats den vägen, med hjälp av 
särskilda mallar som finns bland de resurser som Paypal 
erbjuder. Där finns förberett för anslutning av ”betalknappar” 
på en hemsida. 

Inget nytt angående 90-kontoprocedurerna. 

    
DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 

Inget nytt material har inkommit men kassören håller på med inventering och sammanställning. Allt som 
Lisa Schlanger hade i lager har nu mottagits. En del teknisk utrustning behöver vi testa innan det är lönt att 
förmedla. Återkommer till smådjurspraktikerna för hjälp med det.  

De två lärare från Zambia som varit på SLU under september har valt ut det som de prioriterar som 
värdefullt för deras verksamhet och de fick med sig ffa ortopediutrustning, klinikkläder och några böcker. 
Lisa P tar med mer vid resa till Zambia i nov-16 och det kommer att resa fler lärare inom lärarutbytet så den 
transportvägen kan fortsätta. Vi kollade fraktkostnader eftersom vi totalt sett har många kilo utrustning av 
intresse men det blir dyrt. Minst ca 6 000 kr för 100 kg (som blir bästa pris/kg).   

Lisa P kommer att besöka LAPS i november och de önskar hjälp med kirurgisk utrustning, sårvårdsmaterial, 
mediciner och litteratur. Exakt urval ur vårt insamlade material ska göras innan avresa. När det gäller 
medförande av mediciner är det svårt pga svensk märkning men det ska beaktas. Alternativt kan inköp 
göras i Zambia. 

 
SPONSORER och andra EXTERNA KONTAKTER 

AniCura – Karin Dileo är nu ansluten till den Facebookgrupp som bildats angående rapporter om Bufty från 
Muhammed. Inväntas möjlighet att ansluta Muhammed. Utlovade bilder från sommarbrevet kommer att 
skickas till Karin under kommande vecka.   
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VMF – Annie Camber, John-Filip Lundin och kassören träffade VMFs ordförande Ida Brandt torsdag 13 
oktober och diskuterade hur ett samarbete mellan organisationerna kan se ut. 

Följande diskuterades:  

Föreslås att VMFs instruktion till IUs ordförande ska innehålla uppgift om att VSF-representant ska utses. 

Gemensamt intresse är att öka medlemsantal. VSF har för närvarande 12 medlemmar som är studenter 
(varav en utomlands och en TuVET). Det har varit fler som blivit medlemmar men som inte fortsätter att 
betala sin avgift eller som blivit klara med utbildningen och vi når dem inte längre pga att SLU-mailadressen 
använts för medlemskontakt. 

Föreslås att VSF specificerar ett antal resestipendier för studenter om 2 000 kr/person och som gäller 
deltagande i ett par av VSF utvalda konferenser (t ex UFAW) som de som är medlemmar i båda VMF och 
VSF kan ansöka om. Samma krav föreslås gälla för ett visst antal MSF-stipendier och omfattat samma 
summa/person och kunna ansökas om oavsett om det är projekt som VSF är inblandade i eller ej, men med 
krav på att syftet med aktuellt MFS-projekt ska stämma med VSFs syften. VSF beslutar vid sitt årsmöte om 
hur många stipendier som utdelas det aktuella året och om det inkommer fler ansökningar än tillgängliga 
stipendier får en rangordning göras. Kriterier för det får diskuteras mer om förslaget vinner gehör i båda 
organisationerna. 

Lokaltillgång för VSF-aktiviteter: Föreslås att VMF-IU och VSF anordnar minst ett gemensamt evenemang 
per termin inkluderande t ex rapporter från studenter som varit volontärer eller liknande, samt rapport om 
VSFs olika projekt och att VMF-kåren då får användas utan kostnad för VSF. VSF föreslås få använda VMFs 
lokaler för sitt årsmöte och få rabatterad hyra (möjlig nivå ej klar i dagsläget men policy är på gång inom 
VMF) för aktiviteter som inte involverar VMF. 

Studentgruppen: Annie konstaterade att de flesta i studentgruppen nu är med i styrelsen och att gruppen 
därmed behöver påfyllning och klargörande av vad deras uppgifter kan vara behöver göras, t ex bistå 
praktiskt vid evenemang, rapportera från MFS-presentationer, intervjua och skriva texter till Medlemsblad 
mm.  

Studentprojekt: Diskuterades möjligheten att hitta studentsamarbete med studenter i något av de länder vi 
har projektsamarbete i. Lisa föreslog att de aktiviteter som planeras genom samarbete med LAPS och UNZA 
i Zambia och som involverar zambiska veterinärstudenter skulle kunna inkludera studentsamverkan på 
något sätt. VMFs representanter hade i samband med IVSA-möte träffat studenter i andra länder som 
nämnt att deras organisation samarbetade med andra VSF-organisationer så tips från dem ska inhämtas.    

   
PRIOPROJEKT som kassören är inblandad i/kan rapportera om 

Bangladesh  

NYTT FÖRSLAG enligt tidigare rapporter – förslag från medlem Ylva Persson om projekt i Bangladesh. Salma 
Sultana från Model Livestock Institute Dhaka - http://www.mlidbd.com/.  Vid ett särskilt möte med Ylva 
Persson diskuterades deras verksamhet (som är omfattande) och vad vi skulle kunna bidra med. Ett förslag 
som vi enades om gällde utbildning för kvinnor om gethållning inklusive tillgång till en get vars återkomma 
ska återlämnas till projektet (på sikt bli självförsörjande med den delen).  

Kassören meddelade Sultana att vi har begränsade resurser (oftast initialt 1 000-1 500 USD/projekt) samt 
det framtagna förslaget och frågan om vad kostnadernas skulle kunna bli. Svar erhölls och summerat blir 
kostnaderna följande: 
The total costs of eight weeks training for 10 women and the purchasing of 10 female goats (small size) are 
4150 USD (320×10 + 95×10). If we consider about mature or pregnant goat then the costs will increase.   

Ny fråga har ställts angående eventuella kortare insatser med lägre budget som startprojekt under 2017 
medan vi “fund-raisar” om vi beslutar oss för att satsa på det här. 

 
Mongoliet - MFS-studenternas fältperiod är nu avslutad och deras reseberättelse bifogas (se Bilaga 1A). 
Därmed kan projektbidraget från VSF-Sverige utbetalas så snart kvitton mm inkommer.    

http://www.mlidbd.com/
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Tanzania 

MAWO – Avtalet med MAWO är klart (se Bilaga 1B) och 
överföring har gjorts. Vårt stöd till ”Dog Mobile Clinic” har 
börjat användas i samband med en rabiesvaccinations-
kampanj på World Rabies Day 28 september. Johnson 
skickade bilder och Sofia har lagt ut några på Facebook. 
Johnson har meddelat att den dagen vaccinerades och 
avmaskades 321 hundar och 41 katter. Vi vet dock inte än 
om de har börjat använda hundfångarutrustningen. Nytt 
Newsletter har kommit från MAWO (se Bilaga 1C). 

                         
 

 

 

 

Zambia 

ZASP – Avtalen har hakat upp sig av olika skäl och under tiden har Agneta 
Håkangård åkt till Zambia och fått intryck som gör att djurhälsoavtalet har 
skrivits om till att gälla en workshop och sex ”awareness-meetings”. Ny 
signeringsrunda får därmed göras.  

Agneta har rapporterat om mycket positiva intryck från ett 
möte med en grupp Community Vet Assistants. Hon är 
imponerad av deras upplägg med ”awareness meetings” 
efter djurhälso-workshopen. De har god ordning på 
protokoll och ekonomisk rapportering.   Bilder (till Facebook 
i augusti och några från september, se t.h.) och ekonomisk 
redovisning av djurhälsokurserna har mottagits. Saldot är 
K115 (ca 100 SEK). 

Angående latrinerna väntas ekonomirapport och besked 
om invigning inklusive hygienutbildning. 

Utlovad laddningsbara projektor inköptes i mitten av 
september och testades lite här. Inte fullt så användbar som 
vi hoppats men Agneta fick den med sig och rapport om hur 
de kan använda den inväntas. 

  

 

 

Zambia – mjölkproduktionskooperativ – 7 000 kr 
budgeterat. Planering pågår för en aktivitet i november 
2016. 

Zambia – LAPS – 7 000 kr budgeterat. Lisa P kommer att besöka LAPS i november 2016 och förhoppningsvis 
kommer en lärare från UNZA att följa med. Se ovan angående utrustningsönskemål från LAPS. 

Zambia – medlemsresa? Eftersom planeringen har hakat upp sig blir det inte så. Lisa Ps reser 11-21/11. 



Reseberättelse fältstudie i Mongoliet 
 3:e augusti – 1 oktober 2016 

Frida Ek-Terlecki & Malin Jansson Lagerkvist 

Vi är två studenter som läser sista terminen på veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 
I samband med vårt examensarbete i veterinärmedicin hade vi möjligheten att göra en Sida-finansierad 
(Minor Field Study) fältstudie i Mongoliet. Fokus för projektet var att utreda förekomsten av två 
potentiella orsaker till anemi hos får och getter; Anaplasma ovis och Haemonchus contortus. Idén till 
studien föddes ur veterinär Carol Essons tidigare iakttagelser av getter med bleka slemhinnor i 
Tostbergen i södra Mongoliet. Projektets upplägg var att besöka tre regioner i landet med olika 
betesförhållanden (öken, stäpp samt stäpp med skogsinslag), och provta små idisslare hos tre 
nomadfamiljer i varje region. Planen var att bedöma hull, slemhinnor samt samla blod och träck från 
totalt 90 får och 90 getter. 

Efter flera månaders förberedelser landade vi äntligen i Ulaanbaatar, en susande storstad som står i 
stark kontrast till resten av landets folktomma slätter. Faktum är att Mongoliet är det mest 
glesbefolkade landet i världen.  

Redan andra dagen var det dags för en två dagar lång bussresa söderut mot Tostbergen för våra tre 
första provtagningar. Under färden ingick också en djupstudie i mongolisk populärmusik på bussens 
TV-monitor med volym oberoende av dygnets timmar. Mongoliets oföränderliga slätter hade en viss 
sövande inverkan, men det ihärdiga tutandet som krävdes för att förflytta de stora flockarna av får, 
getter, hästar och kameler som ockuperade de glest trafikerade vägarna, hjälpte till att hålla oss vakna. 

Ju längre söderut vi kom, desto högre reste sig bergen och sanddyner började breda ut sig. En sovjetisk 
gammal minibuss med ofattbar framkomlighetsförmåga tog oss den sista skumpiga biten över sand- 
och flodbäddar till Snow Leopard Conservation Foundations (SLCF) forskningscamp i Tost. Där hade 
vi förmånen att få bo i en ger (nomadtält), vid foten av de berg där de mytomspunna snöleoparderna 
lever. SLCF är en lokal gren av organisationen Snow Leopard Trust (SLT) som verkar för bevarande 
av snöleoparder i flera delar av världen.  

När vi beslutsamt tågade mot djurfållan den första provtagningsdagen med blodprovsrör i högsta hugg, 
fick vi snart lära oss hur mongoliska veterinärer arbetar. Varje besök föregås av en obligatorisk 
sittning i familjens ger för en pratstund, getmjölks-te och diverse ”mejeridelikatesser”. Vi inser 
ödmjukt att vi har en del kvar att lära när det gäller uppskattandet av smaken ”get”.  

I provtagningsritualen ingick ofta en handräckning med djurhållningssysslor som tack för besöket. 
Detta kunde innebära att valla djur, mjölka getter eller hämta vatten. Arbetet medförde både trevligt 
umgänge och lärorika insikter i nomadernas livsstil.  

När det så blev dags för provtagning gällde det att hänga med. Efter att herden bjudit på en 
rodeoförevisning i konsten att fånga får i en alldeles för stor fålla, insåg vi snart att det här med ”att 
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pricka kärlet” knappast skulle bli vår största utmaning. Mer än en gång släpades vi i dammet när fåren 
flög likt popcorn omkring oss. De frekvent mjölkade och hanterade getterna framstod som fromma 
lamm i jämförelse. Dock erbjöd getternas utmärkta klätterförmåga och vilja att knapra på allt som 
kommer i deras väg ytterligare utmaningar. Mer än en gång fick vi leta efter termometrar, 
handskförpackningar och anteckningspapper i gödseldammet, och lyckade rymningsförsök var ett 
faktum. Att arbeta med egensinniga djur går sällan helt som man tänkt sig men trots diverse 
språkförbistringar, smitande djur och falnande pannlampor landade vi slutligen på totalt 168 provtagna 
individer.  
 
Den största delen av det insamlade materialet analyserades i fält, antingen utomhus eller i en sval ger. 
Mikroskopering och äggräkning av träckproverna gjordes med hjälp av ett behändigt fältmikroskop 
som drevs av solljus. De batteridrivna hemoglobin- och hematokritapparaterna som vi tagit med oss 
från Sverige var till stor hjälp eftersom elektriciteten ofta var en bristvara.  
 
Innan vi lämnade Tostbergen fick vi förmånen att delta i SLCF:s arbete att bygga 
rovdjursförebyggande stängsel åt nomaderna i området. Under ledning av Gustav Samelius och 
tillsammans med lokala herdar, hade vi en heldag av tungt kroppsarbete, men framförallt mycket 
humor och många skratt som överbyggde språkbarriärerna. 
 
Efter tiden i Tost väntade ytterliga provtagningar i Bayan Unjuul, två timmar väster om Ulaanbaatar, 
samt i Tarialan som låg en dagsresa norrut. Efter veckor i öken och stäpp var Tarialans skogbeklädda 
kullar och ringlande vattendrag en efterlängtad syn. I takt med att höstens kyligare vindar kom 
smygande blev vi allt varmare i kläderna både när det gällde provtagning och analyser.  
 
Det slutliga laboratoriearbetet i form av DNA-extraktioner och PCR:er utfördes på Institute of 
Veterinary Medicine (IVM) i Ulaanbaatar. Här spenderade vi många långa dagar efter fältresorna och 
vi är mycket tacksamma över den hjälpsamhet och flexibilitet som personalen visade oss.  
 
I enlighet med Carol Essons misstanke konstaterade vi att getternas ögonslemhinnor generellt var 
blekare än fårens enligt FAMACHA© score. Det var dock endast ett fåtal utav getterna som låg under 
referensintervallet för hemoglobin. Gällande förekomst av trichostrongylida ägg var det inte helt 
oväntat, en lägre förekomst i ökenregionen än de övriga områdena. Prevalensen av Anaplasma visade 
sig uppnå ca 81 % bland de provtagna djuren med dominerande förekomst i stäppområdena. PCR-
analyser pågår fortfarande och de slutgiltiga resultaten kommer att sammanställas i våra 
examensarbeten. 
 
När de första snöflingorna kom singlande över Ulaanbaatar lämnade vi Mongoliet med en varm känsla 
i magen. Det är svårt att inte hänföras av detta land med dess magnifika natur och öppensinnade, 
gästvänliga befolkning. Innan avfärd överlämnade vi den kylväska och solcellspanel som VSF Sverige 
donerat till projektet och därefter för SLCF:s fortsatta användning. Vi är otroligt tacksamma över detta 
roliga och lärorika äventyr, fullt av planändringar, språkförbistringar, händiga lösningar och en liten 
skopa kaos, precis så som ett arbete i främmande kulturer kan vara!  
 
Malin och Frida 
Veterinärstudenter årskurs 6  

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala 
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Grant Agreement 

Dog Population Welfare and Management by MAWO, Tanzania 

1. Parties
This agreement is established between,

a) the grant provider, the Swedish NGO Veterinarians without borders – Sweden (VSF-
Sweden or VSF-Sverige, VSF from Vétérinaires Sans Frontières; Swedish name
Veterinärer utan gränser - Sverige), corporate identity number 802458-7308, www.vsf-
sverige.org, c/o E Persson, Rudboda Forsnäs 32, 740 10 Almunge, Sweden (hereinafter
called VSF-Sweden)

and, 
b) the grant recipient, the Tanzanian association MAWO, Meru Animal Welfare

Organization, www.meruanimalwelfare.org, P.O. Box 12677 Arusha, Tanzania
(hereinafter called MAWO). Registered No: 00007157/2010, Alliance Building First
floor room no 5. Usa River – Leganga.

2. Project period, grant and activities
VSF-Sweden will financially support dog population welfare and management activities in the
Northern part of Tanzania to be carried out by MAWO related staff and associates.
To be carried out during the period September 15, 2016 – March 15, 2017, a total grant of SEK
20 013 (appr 2 200 USD), is assigned for:
- Mobile clinic sessions (two sessions) including vaccinations, deworming and castrations

(spay/neuter) of dogs. The grant includes costs for transport, drugs, consumables, 
advertisement, informative material and vet honoraria.   

Humane methods for catching, restraining and handling the animals should be used. 
Post-operative pain relief in association with surgical procedures should be given to the animals. 
If suitable drugs are unavailable in Tanzania, VSF-Sweden will assist with finding suitable 
products, labelled in English. 
VSF-Sweden and MAWO are mutually responsible for starting up (during this first 
collaboration period) and continuously develop: 
- routines and guidelines for procedures including as humane methods as possible, 
- methods to estimate the present situation and evaluate the efficiency of campaigns including 
rabies vaccinations and dog population management procedures.   
Drugs, equipment and consumables have been provided during visits to MAWO by VSF-
Sweden members in February and August 2016. The consumables and some equipment have 
been donated by Swedish clinics and veterinarians. Drugs and mainly dog-handling equipment 
have been purchased for a value of approximately 1 100 USD (9 987 SEK).  
VSF-Sweden will continue fund-raising for the project activities described above and if new 
funds will be available, an additional agreement will be issued. 

3. Transfer of the grant by VSF-Sweden
The grant stated above will be transferred by VSF-Sweden to the Tanzanian bank account of
MAWO as soon as the agreement has been signed by both parties and the account and bank
information has been provided.
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4. Obligations by MAWO 
By signing this agreement and receiving the grant, MAWO undertakes the responsibility to: 
- Provide personnel and vehicles needed for the project activities. 
- Make agreements with local representatives, to allow the project to be carried out.   
- Carry out the above listed activities and by short e-mail or text messages keep VSF-Sweden 

posted about the progress of the project. 
- Report to VSF-Sweden if the activities cannot be carried out as planned and either revise 

the agreement or return the grant to VSF-Sweden. 
- To set up and follow a budget for the grant and to keep the administrative costs for the 

activities as low as possible. 
- Provide a written final report of the project activities and financial accounts to VSF-Sweden 

at the latest March 31, 2017. 
- If parts of the grant are remaining at the end of the project period, the sum should either be 

returned to VSF-Sweden, or, in agreement with VSF-Sweden, be kept within MAWO for 
future joint activities. 

 

5. Auditing 
This project, with a limited grant, does not have to be audited specifically, but should be 
included in the ordinary audit for the two parties involved.  

 
This two-page agreement has been prepared in two identical copies, one for each of the parties.  
 

 

For VSF-Sweden,  For MAWO, 

2016-09-   2016-09- 

 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Signature, authorized signatory  Signature, authorized signatory 
 
 
JK Larsson, Chairman  Johnson Lyimo, President 
Clarification of Signature  Clarification of Signature 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Signature, authorized signatory  Signature, authorized signatory 
 
 
Elisabeth Persson, Treasurer  Witness Antony, Accounts  
Clarification of Signature  Clarification of Signature 
 
 
 



KĐƚŽďĞƌ͕ �ϮϬϭϲ

Ne
 

wsletter 
ǁǁǁ͘DĞƌƵ�ŶŝŵĂůtĞůĨĂƌĞ͘ŽƌŐ 

DĞƐƐĂŐĞ�ĨƌŽŵ�D�tK�WƌĞƐŝĚĞŶƚ͕�:ŽŚŶƐŽŶ�>ǇŝŵŽ͊� 

/Ŷ� :ƵůǇ͕� D�tK� ŚĂĚ� ƚŚĞ� ŚŽŶŽƌ� ŽĨ�ǁĞůĐŽŵŝŶŐ� ĚĞůĞŐĂƚĞƐ� ĨƌŽŵ� dŚĞ� tŽƌůĚ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ĨŽƌ��ŶŝŵĂů�,ĞĂůƚŚ�;K/�Ϳ͘�dŚĞ�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ĮŐŚƚ�ĂŶŝŵĂů�ĚŝƐĞĂƐĞƐ�Ăƚ�ŐůŽďĂů�ůĞǀĞů�ůĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐƌĞĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�K/��;ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ�ŬŶŽǁŶ�ĂƐ�ƚŚĞ�KĸĐĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĚĞƐ��ƉŝǌŽŽƟĞƐͿ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ĂŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů��ŐƌĞĞŵĞŶƚ�ƐŝŐŶĞĚ�ŝŶ�ϭϵϮϰ͘�/Ŷ�ϮϬϬϯ�ƚŚĞ�K/�� ďĞĐĂŵĞ� ƚŚĞ�tŽƌůĚ� KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ� ĨŽƌ� �ŶŝŵĂů� ,ĞĂůƚŚ� ďƵƚ� ŬĞƉƚ� ŝƚƐ� ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů�ĂĐƌŽŶǇŵ�K/�͘�dŚĞ�K/��ŝƐ�ƚŚĞ�ŝŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů�ŐƌŽƵƉ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ĨŽƌ�ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ�ĂŶŝŵĂů� ŚĞĂůƚŚ� ǁŽƌůĚǁŝĚĞ� ĂŶĚ� ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ� ĂƐ� Ă� ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ� ďǇ� ƚŚĞ� tŽƌůĚ� dƌĂĚĞ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ� ;tdKͿ͘� /Ŷ� ϮϬϭϲ� ŚĂƐ� Ă� ƚŽƚĂů� ŽĨ� ϭϴϬ� DĞŵďĞƌ� �ŽƵŶƚƌŝĞƐ͕� ŶŽǁ�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ� dĂŶǌĂŶŝĂ͘� dŚĞ� K/�� ŵĂŝŶƚĂŝŶƐ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƌĞůĂƟŽŶƐ� ǁŝƚŚ� ϳϭ� ŽƚŚĞƌ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů� ĂŶĚ� ƌĞŐŝŽŶĂů� ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ� ĂŶĚ� ŚĂƐ� ZĞŐŝŽŶĂů� ĂŶĚ� ƐƵď-ƌĞŐŝŽŶĂů�KĸĐĞƐ�ŽŶ�ĞǀĞƌǇ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ͘ 

sŝƐŝƚ�ĨƌŽŵ�tŽƌůĚ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ĨŽƌ��ŶŝŵĂů�,ĞĂůƚŚ 

hƉĐŽŵŝŶŐ��ǀĞŶƚƐ͊ /ƚ͛Ɛ� ĂŶ� ĞǆĐŝƟŶŐ� ƟŵĞ� ĨŽƌ�DĞƌƵ� �ŶŝŵĂů�tĞůĨĂƌĞ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ� ĂŶĚ� ĂƐ� ǁĞ� ĐŽŶƟŶƵĞ� ƚŽ� ŐƌŽǁ͕�ǁĞ�ƐƚƌŝǀĞ� ƚŽ� ƌĞŵĂŝŶ� ĂƐ� ĂĚĂƉƚĂďůĞ͕� ŵŽƟǀĂƚĞĚ͕� ĂŶĚ�ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ� ƚŽ� ŽƵƌ� ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͛Ɛ� ŶĞĞĚƐ͘� KƵƌ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ� ŝƐ� ĨĂĐŝŶŐ� Ă� ƟŵĞ� ŽĨ� ŵĂŶǇ� ĞǆĐŝƟŶŐ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕�Ăƚ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƟŵĞ�ĂƐ�ǁĞ�ŵĞĞƚ�Ă�ƟŵĞ�ŽĨ�ůĂƌŐĞƌ�ŶĂƟŽŶ-ǁŝĚĞ�ĂŶĚ�ŐůŽďĂů�ĐŚĂŶŐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĮĞůĚ�ŽĨ�ĂŶŝŵĂů�ǁĞůĨĂƌĞ͘�dŚĞ�ǁŽƌůĚ�ŽĨ�ĂŶŝŵĂů�ǁĞůĨĂƌĞ��ŝƐ�Ă�ƚŚƌŝůůŝŶŐ�ĂƌĞĂ�ŝŶ�ǁŚŝĐŚ�ƚŽ�ǁŽƌŬ͕�ĂŶĚ�ǁĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�D�tK�ƌĞŵĂŝŶƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐƵƫŶŐ�ĞĚŐĞ͘� 
KŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�Ăůů�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�D�tK͕�/�ǁŝƐŚ�ƚŽ�ǁĞůĐŽŵĞ�/ƌĞŶĞ��ŶƚŽŶǇ�ĂƐ�ŽƵƌ�ŶĞǁ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ�WƌŽŐƌĂŵ�DĂŶĂŐĞƌ�ĂŶĚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͘�tĞ�ĂƌĞ�ƐŽ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ŚĞƌ�ĂƐ�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƚĞĂŵ͕�ĂƐ�ǁĞ�ďĞůŝĞǀĞ�ƚŚĂƚ�ƐŚĞ�ǁŝůů�ďƌŝŶŐ�ŚĞƌ�ƐŬŝůůƐ�ĂŶĚ�ƚĂůĞŶƚ�ŝŶ�ŵĂŬŝŶŐ�ŽƵƌ�ĐŽŵƉĂŶǇ�ƌĞĂĐŚ�ŶĞǁ�ŚĞŝŐŚƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ďĞŶĞĮƚ�ŽĨ�ĂŶŝŵĂůƐ͘� 

DĂŬĞ�ǇŽƵƌ�ĚŽŶĂƟŽŶ�ƚŽĚĂǇ͊ 
sŝƐŝƚ�ǁǁǁ͘DĞƌƵ�ŶŝŵĂůtĞůĨĂƌĞ͘ĐŽŵ�ƚŽ�ĚŽŶĂƚĞ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ŝŵƉƌŽǀĞ�

ƚŚĞ�ůŝǀĞƐ�ŽĨ�ĂŶŝŵĂůƐ�ŝŶ�dĂŶǌĂŶŝĂ͘

�ƌƵƐŚĂ��ĂǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŶŝŵĂůƐ 
Ϯϲ�EŽǀĞŵďĞƌ͕�ϭϭĂŵ-ϯƉŵ͕��ƌƵƐŚĂ 
 tĞ�ĂƌĞ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�ďƌŝŶŐ�ďĂĐŬ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ-ĨƵŶ��ƌƵƐŚĂ��ĂǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŶŝŵĂůƐ�ĨŽƌ�Ă�ƚŚŝƌĚ�ǇĞĂƌ͊�:ŽŝŶ�ƵƐ�ƚŽ�ƌĂŝƐĞ�ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ� ĂďŽƵƚ� ĂŶŝŵĂů� ǁĞůĨĂƌĞ� ŝƐƐƵĞƐ͕� ƐŚĂƌĞ� ŝŶ�ĨƵŶ� ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕� ǁŝŶ� ƌĂŋĞ� ƉƌŝǌĞƐ͕� ĂŶĚ�ŵŽƌĞ͘� dŝĐŬĞƚƐ�ĂƌĞ�ŽŶůǇ�Ϯ͕ϬϬϬƚƐŚ͘�&ŽůůŽǁ�D�tK�ŽŶ�&ĂĐĞďŽŽŬ� ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ƵƉ-ƚŽ-ĚĂƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
 

���/'�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�s^&�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĚŽŶĂƟŽŶ  ͊
dŚĂŶŬƐ� ƚŽ�Ă�ŐĞŶĞƌŽƵƐ�ĚŽŶĂƟŽŶ�ĨƌŽŵ�s^&�^ǁĞĚĞŶ͕�D�tK�ŚĂƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĐůŝŶŝĐ�ŐĞĂƌ� ĨŽƌ�ŽƵƌ�ĚŽŐ�ŵŽďŝůĞ�ĐůŝŶŝĐƐ�ǁŚŝĐŚ�ǁŝůů�ĂůůŽǁ�ƵƐ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ŵŽƌĞ�ĂŶŝŵĂůƐ�ŵŽƌĞ�ƐĂĨĞůǇ�ĂŶĚ�ĞĸĐŝĞŶƚůǇ͘ 
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KĐƚŽďĞƌ͕ �ϮϬϭϲ ǁǁǁ͘DĞƌƵ�ŶŝŵĂůtĞůĨĂƌĞ͘ŽƌŐ /ŶĨŽΛDĞƌƵ�ŶŝŵĂůtĞůĨĂƌĞ͘ŽƌŐ 

�ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŶŝŵĂů�,ĞĂůƚŚ�tŽƌŬĞƌƐ�dƌĂŝŶŝŶŐ 

,ĂƌŶĞƐƐ�dƌĂŝŶŝŶŐ 
D�tK�ŚŽƐƚĞĚ� ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů� ĚŽŶŬĞǇ� ŚĂƌŶĞƐƐŝŶŐ� ƚƌĂŝŶŝŶŐƐ� ŝŶ� ƚŚĞ� ǀŝůůĂŐĞƐ� ŽĨ� dĞƌĂƚ͕� <ŽŵŽůŽ͕�ĂŶĚ�>ŽƐŝŶǇĂŝ͘� ��Ɛ�Ă�ƌĞƐƵůƚ͕�ϵϬ�DĂĂƐĂŝ�ǁŽŵĞŶ�ǁĞƌĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ĐƌƵĞůƚǇ-ĨƌĞĞ�ŚĂƌŶĞƐƐ�ďǇ�ƵƐŝŶŐ�ůŽĐĂů�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ�ǁŚŝĐŚ�ĂƌĞ�ĐŽŵŵŽŶůǇ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ĂƌĞĂƐ͘�WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ǁĞƌĞ� ĂůƐŽ� ƚƌĂŝŶĞĚ�ŽŶ�ŵĂŬŝŶŐ� ƐĂĚĚůĞ� ƉĂĐŬƐ� ƚŽ� ƉƌŽƚĞĐƚ� ƚŚĞ� ƐƉŝŶĞ� ŽĨ� ƚŚĞ� ĚŽŶŬĞǇ͘� WŽŽƌůǇ-ŵĂĚĞ� ĂŶĚ� ďĂĚůǇ-ĮƫŶŐ� ŚĂƌŶĞƐƐĞƐ� ŶŽƚ� ŽŶůǇ� ĐĂƵƐĞ� ǁŽƵŶĚƐ͕� ďƵƚ� ĂůƐŽ� ĂīĞĐƚ� Ă� ĚŽŶŬĞǇ͛Ɛ�ďĞŚĂǀŝŽƌ͕�ďŽĚǇ�ĐŽŶĚŝƟŽŶ͕�ůĂŵĞŶĞƐƐ͕�ĂŶĚ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ĚŝƐĞĂƐĞƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�ƚĞƚĂŶƵƐ͘�D�tK�ŝƐ�ǀĞƌǇ�ŐƌĂƚĞĨƵů� ƚŽ� �ŽŶŬĞǇ� ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ� ĨŽƌ�ŵĂŬŝŶŐ� Ăůů� ƚŚŝƐ� ƉŽƐƐŝďůĞ͘�D�tK� ĐŽŶƟŶƵĞƐ� ƚŽ� ĂƐƐĞƐƐ�ĂŶŝŵĂů�ǁĞůĨĂƌĞ� ƚŚƌŽƵŐŚ� ƚŚĞ� ƵƐĞ� ŽĨ� ƚŚĞ� ŽƵƌ� �ŽŶŬĞǇ�tĞůĨĂƌĞ� 'ƵŝĚĞ͕�ǁŚŝĐŚ�ǁĂƐ� ĐƌĞĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ŐƌĞĂƚ�ŚĞůƉ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ŽŶŬĞǇ�^ĂŶĐƚƵĂƌǇ�ĂŶĚ�ĐĂŶ�ďĞ�ĨŽƵŶĚ�ŽŶ�ŽƵƌ�ǁĞďƉĂŐĞ͕�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�͞ĐƵƌƌĞŶƚ�ƉƌŽũĞĐƚƐ͟�ƉĂŐĞ͘�  

/Ŷ� :ƵŶĞ� D�tK� ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ� Ă� ϯ-ĚĂǇ� ƚƌĂŝŶŝŶŐ� ĨŽƌ� ƚŚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ� �ŽŵŵƵŶŝƚǇ� �ŶŝŵĂů� ,ĞĂƚŚ� tŽƌŬĞƌƐ�;��,t͛ƐͿ� ŝŶ� ƚŚƌĞĞ� ǀŝůůĂŐĞƐ͗� �ŵďŽƌĞƚ͕� >ĂŝďŽƌƐŽŝƚ� ĂŶĚ�dĞƌĂƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƚŚĞ�DĂŶǇĂƌĂ�ZĞŐŝŽŶ͘�dŚŝƐ�ǁŽƌŬ�ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ�ƚŚĞƐĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ĞīŽƌƚƐ�ƚŽ�ŵĂŶĂŐĞ�ĐĂƌĞ�ĂŶĚ�ŵĞĚŝĐĂů� ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ� ŽĨ� ĚŽŶŬĞǇƐ͘� D�tK͛Ɛ� ǁŽƌŬ� ĂůƐŽ� ŚĞůƉĞĚ� ƚŽ� ƉƌŽǀŝĚĞ� ďĞƩĞƌ� ŵĞƚŚŽĚƐ� ŽĨ�ĂŶŝŵĂů� ǁŽƵŶĚ� ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͕� ĂƐ� ůŽĐĂů� ƌĞŵĞĚŝĞƐ� ŽŌĞŶ� ŝŶĐůƵĚĞ� ƉƵƫŶŐ� ƐŽŝů� ŽŶ� ƚŚĞ�ǁŽƵŶĚƐ� ŽĨ�ĚŽŶŬĞǇƐ͕� ƌĂƚŚĞƌ� ƚŚĂŶ� ŵĞĚŝĐŝŶĞ͘� ϰϬ� ƉĞŽƉůĞ� ǁĞƌĞ� ƚƌĂŝŶĞĚ� ĨƌŽŵ� ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕� ϯϱ� ǁŚŽ� ǁĞƌĞ�ǁŽŵĞŶ͕� ƚŚĞ� ŵŽƐƚ� ĨƌĞƋƵĞŶƚ� ƵƐĞƌƐ� ĂŶĚ� ĐĂƌĞ-ƚĂŬĞƌƐ� ŽĨ� ĚŽŶŬĞǇ͘� dŚĂŶŬ� ǇŽƵ� ŽƵƌ� ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ�^W�E��ĨŽƌ�ŚĞůƉŝŶŐ�ƵƐ�ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ƚŚĞ�ůŝǀĞƐ�ŽĨ�ƚŚŽƵƐĂŶĚ�ĚŽŶŬĞǇƐ�ŝŶ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘� 
^ƉĂǇ�ĂŶĚ�EĞƵƚĞƌ��ůŝŶŝĐ 

&ƌŽŵ�:ƵůǇ�ƚŽ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͕�D�tK�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ϵϳϴ�ĚŽŶŬĞǇƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ŽƵƌ�ŵŽďŝůĞ�ĐůŝŶŝĐƐ͘�dŚĞ�ŐŽĂů�ŽĨ�D�tK͛Ɛ�ŵŽďŝůĞ�ĐůŝŶŝĐƐ�ŝƐ�ƚŽ�ƉƌŽŵŽƚĞ�ƚŚĞ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕�ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕�ĂŶĚ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ�ŽĨ�ĚŽŶŬĞǇ�ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕�ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ŝŶũƵƌŝĞƐ͘�dŚŽƵŐŚ� ĚŽŶŬĞǇƐ� ĂƌĞ� ǀĞƌǇ� ƐƚƵƌĚǇ� ĂŶĚ� ƐƚƌŽŶŐ� ĂŶŝŵĂůƐ͕� ƚŚĞǇ� ĂƌĞ� ƐƵƐĐĞƉƟďůĞ� ƚŽ�ǀĂƌŝŽƵƐ�ĚŝƐĞĂƐĞƐ�ĂŶĚ�ŚĞĂůƚŚ�ƉƌŽďůĞŵƐ͘�tĞ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ĂĚǀŝĐĞ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƌĞůĂƚĞĚ�ƚŽ�ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ� ƌŽƵƟŶĞ� ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ� ;ƐƵĐŚ� ĂƐ� ĚĞǁŽƌŵŝŶŐͿ͕� ǁŽƵŶĚ� ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕� ŚŽŽĨ�ƚƌŝŵŵŝŶŐ͕� ĞǇĞ� ĐĂƌĞ͕� ĂŶĚ� ĐƵƌĞ� ĨŽƌ� ŝůůŶĞƐƐĞƐ͘� �ƚ� ƚŚĞ� DŽďŝůĞ� �ůŝŶŝĐƐ͕� D�tK� ĂůƐŽ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ĚƌƵŐƐ�ĂŶĚ�ĂĚǀŝĐĞ�ǁŚĞƌĞ�ƚŚĞǇ�ĐĂŶ�ďĞ�ŽďƚĂŝŶĞĚ�ĨŽƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ŶĞĞĚƐ͘� 

�ŽŶŬĞǇ�DŽďŝůĞ��ůŝŶŝĐ 

KƵƌ� ƐƉĂǇ� ĂŶĚ�ŶĞƵƚĞƌ� ĐĂŵƉĂŝŐŶ� ĐŽŶƟŶƵĞĚ� ŝŶ� :ƵůǇ͕� ĂƐ�D�tK� ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ� Ă�ǁĞĞŬ� ŽĨ� ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŝŶ�dĞƌĂƚ�ǀŝůůĂŐĞ͘�KƵƌ�ƉƌŝŵĂƌǇ�ŐŽĂů�ŝƐ�ŚĞůƉ�ƌĞĚƵĐĞ�ƚŚĞ�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ƉƵƉƉŝĞƐ�ďŽƌŶ͕�ĂŶĚ�ƚŚƵƐ�ƚŚĞ�ƐƉƌĞĂĚ�ŽĨ�ĚŝƐĞĂƐĞ͘�tĞ�ďĞůŝĞǀĞ�ƚŚĂƚ�ŝĨ�ǁĞ�ĐĂŶ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ�ƚŽ�ƐƉĂǇŝŶŐ�ĨĞŵĂůĞ�ĚŽŐƐ�ĂŶĚ�ƌĞĚƵĐĞ�ƚŚĞ�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ƉƵƉƐ�ďŽƌŶ�ĞĂĐŚ�ǇĞĂƌ͕�ƚŚŝƐ�ǁŝůů�ŐƌĂĚƵĂůůǇ�ůŽǁĞƌ�ƚŚĞ�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ƐƵīĞƌŝŶŐ�ƐƚƌĞĞƚ�ĂŶĚ�ĨĞƌĂů�ĚŽŐƐ͕�ǁŚŝĐŚ�ĂƌĞ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ůŝŶŬĞĚ�ƚŽ�ĚŝƐĞĂƐĞ�ĂŶĚ�ŝŶĨĞƐƚĂƟŽŶƐ�ŝŶƚŽ�ƌƵƌĂů�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘���ŚƵŐĞ�ƚŚĂŶŬ� ǇŽƵ� ƚŽ� ŽƵƌ� ǀŽůƵŶƚĞĞƌ� ǀĞƚƐ� �ĂƐƐĂŶĚƌĂ� ĂŶĚ� �ŚƌŝƐĂ� ;ƉƌŝǀĂƚĞ� ĂŶĚ� ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ� ǀĞƚƐͿ� ǁŚŽ�ǁŽƌŬĞĚ�ǁŝƚŚ�ƵƐ�ĂŶĚ�ŵĂĚĞ�ƚŚŝƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘ 

ZĂĚŝŽ�WƌŽŐƌĂŵ 
D�tK�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ƚŽ�ƵƐĞ�ƌĂĚŝŽ�ŽƵƚƌĞĂĐŚ�ŝŶ�ĂŶ�ĞīŽƌƚ�ƚŽ�ƉŽƐŝƟǀĞůǇ�ĐŚĂŶŐĞ�ĂƫƚƵĚĞƐ�ŽĨ�ƵƐĞƌƐ�ĂŶĚ�ŽǁŶĞƌƐ�ŽĨ�ĚŽŶŬĞǇƐ͘�dŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞƐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĞ�ďƌŽĂĚĐĂƐƚƐ͕�ǁĞ�ƐƚƌŝǀĞ�ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ƚŚĞ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽĨ� ĂŶŝŵĂů-ŽǁŶĞƌƐ� ŝŶ� ŽƌĚĞƌ� ƚŽ� ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ� ĂŶĚ� ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ� ŐŽŽĚ� ĂŶŝŵĂů-ǁĞůĨĂƌĞ� ƉƌĂĐƟĐĞƐ� ĂŶĚ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�ƵƐĞ͕� ƚŚĞƌĞďǇ� ƌĞĚƵĐŝŶŐ� ƚŚĞ� ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ�ŽĨ�ĚŽŶŬĞǇ� ŝŶũƵƌŝĞƐ͘�D�tK�ĂůƐŽ�ĞĚƵĐĂƚĞƐ� ƚŚĞ�ƉƵďůŝĐ� ŽŶ� ƐŚĞůƚĞƌŝŶŐ� ƚŚĞŝƌ� ĚŽŶŬĞǇƐ� ƚŽ� ĂǀŽŝĚ� ƚŚĞŝƌ� ďĞŝŶŐ� ƐƚŽůĞŶ� Žƌ� ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ� ŵĂůŝĐŝŽƵƐ� ƐŬŝŶ�ĚŝƐĞĂƐĞ� ƚŚĂƚ� ĂƌĞ� ĐŽŵŵŽŶ� ŝŶ� ƚŚĞ� ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘� ZĂĚŝŽ� ŚĂƐ� ĂůůŽǁĞĚ� D�tK� ƚŽ� ƌĞĂĐŚ� Ă� ŚŝŐŚ�ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ�ŽĨ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ǁĞ�Ăŝŵ�ƚŽ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞƐĞ�ŵĞĂŶƐ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ǁĞď�ĂŶĚ�ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ͕�ƚŽ�ĞĚƵĐĂƚĞ�ƚŚĞ�ƉƵďůŝĐ͘ 



Redovisning av per capsulam-beslut  
att fastställas vid styrelsemöte 2016-10-16 

Ärende: Kontakt med VMF angående samarbetsavtal 

1 oktober 2016 fick styrelsen ett mail från Elisabeth Persson om uppdrag till EP (kassör), 
Annie Camber (IU-representant) och någon/några ur Info-komgruppen att träffa VMFs 
ordförande Ida Brandt för att diskutera former och innehåll för samarbete mellan VMF och 
VSF-Sverige. 

Frågeställning för per capsulam-beslut: 

Förslag till beslut: 
- Annie och Lisa SKA delta i träff med VMFs ledning om avtal mellan VSF-Sverige och VMF 
- Om möjligt ska även John-Filip och Erik eller Sofia delta 
- Möte med VMF ska hållas innan styrelsemötet 16/10 så att återrapportering och eventuellt 
beslut kan fattas då 

Bifaller du beslutet? 
Svara JA eller NEJ snarast! 

”Bifaller du beslutet” borde ha varit ”Bifaller du förslaget”. 

Redovisning av styrelsens svar 

Svar: JA erhölls från tre ordinarie ledamöter samt från förslagsställarna (FEM = majoritet) 
och från tre suppleanter. Två ordinarie ledamöter som föreslagits medverka vid mötet 
svarade JA på det, vilket också kan tolkas som JA till huvudfrågeställningen.   

Ana-Marija Camber 
IU-representant och sekreterare i VSF-Sverige 

Elisabeth (Lisa) Persson 
Kassör Veterinärer utan gränser - Sverige 
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Sammanfattning av VSF-International-möte 2016-09-09 

 

 VSF-International 

     -Ordförande från Frankrike 

     -Styrelsen består av representanter för medlemsorganisationerna 

     - 1 st Heltidsanställd koordinator ( fr Belgien)  

     50% för VSF och 50 % IFAD(International Fund for Agricutural Development…EU fondCanada, 

 

  De jobbar mycket mot att synas, både på hög politisk nivå och för allmänheten. Under året som  

gått  har de publicerat en artikel för allmänheten, närvarat vid ett flertal större kongresser och lagt 

fram tre förslag till EU (som alla tyvärr hade avvisats)  2015-2016 är den gemensamma politiska 

satsningen på boskapsinnehavande nomadfolk  (Pastoralister) och på produktion av protein i 

utvecklingsländer 

VSF-international verkar vara en ganska löst sammansatt intresseorganisation som kan  

      om medl. Org. önskar, koordinera gemensamma projekt.  

      De flesta projekten körs individuellt och ibland tillsammans med andra VSF. 

      VSF-gemensamma projekt ligger på en hög politisk nivå och man försöker  

      skapa opinion och informera 

Det är en stor spridning på budget och engagemang medlemsländerna emellan. T ex så har Tyskland 

och  Frankrike hundratalsmiljoner SKR i budget, är statsfinansierade och har upp mot 300 anställda i 

organisationen. Medan t ex Portugal fn har en årsbudget på 20.000 SKR, bara volontärer och 

organisationen är i sönderfall och Holland har endast en student NGO. Vad de flesta hade 

gemensamt var att alla hade tydligt uppsatta mål, hade fundraising strategies, nära samarbete med 

större organisationer och veterinärutbildningarna. Dessutom så hade de många medlemmar som 

inte var veterinärer. Även i styrelsen så fanns det t ex agronomer och ekonomer.. 

 

Det var trots presentationer från medlemsländerna svårt att få grepp om VSF-verksamhet.  

De olika organisationernas verksamhet finns beskriven på resp hemsida och i vissa publikationer. 

 

Vad krävs för medlemskap… 

- fadderorganisation som föreslår oss som medlemmar ( Canada kan tänka sig att göra detta givet att 

det inte drar ekonomiska kostnader, då man är lite illa ute ekonomiskt. ( Håller på att rätta upp sig) 

-svar på de  4 frågorna ( vi har redovisat muntligen och det verkade OK) 

- Ekonomisk redovisning för 3 år bakåt i tiden för att påvisa redlighet och ordning samt för sättande 

av medlemsavgift. Principerna för medlemsavgiften är oklara. Dock betalar liten budget liten avgift.  

 

What is in it for us…? 

- Renomme att vara del av en större organisation 

- Benchmarking möjligheter på ideer  och projekt inte minst avseende  ”fund raising strategies” 

- Samverka som VSF-International medlem i VSF-International projekt 

- Delta i projekt kan vi göra bilateralt utan VSF-international medlemskap 
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VSF-international skulle diskutera hur man ställer sig till VSF-Sverige under kvarvarande möte. 

Underhand kändes det positivt att vi skulle kunna komma med, men Schweiz påpekade (helt riktigt ) 

att man skulle följa de regler som fanns för en ev anslutning av Sverige, vilket ger en trol tidplan  

( om det blir pos besked efter detta möte) på ett VSF-International medlemskap under 2017. 

 

//Siri och JK 

 

 

 

 

 

 



Seminarium 

Programmet kan komma att genomgå vissa ändringar 

Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar 
global matförsörjning
Tid Onsdag 9 nov 2016 kl 9.00–16.30 (registrering och kaffe från kl 08.30)
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan Senast 3 nov via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se
(avbokning måste ske senast den 5 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader)

Frågor Innehåll: Ylva Ran, ylva.ran@sei-international.org, tel 073-270 43 31
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12
Detta seminarium organiseras av SIANI CGIAR Expert Group och KSLA.

Hur kan Sverige skapa, underhålla och använda en svensk resursbas för ökat 
internationellt engagemang för hållbar global utveckling inom matförsörjning, lantbruk och 
miljö? 

Säkrad global livsmedelsförsörjning för alla är en kritisk framtida utmaning. En ökande befolkningsmängd 
och nya konsumtionsmönster gör att ofta redan överexploaterade eller felaktigt nyttjade naturresurser och 
ekosystem kommer under ökat tryck. Den globala ”matkrisen” 2007/2008 tydliggjorde ett alltmer 
globaliserat ”matsystem” och ett ökande ömsesidigt beroende, både vad gäller produktion och försörjning. 

De två senaste globala överenskommelserna, Agenda 2030 och Parisavtalet, har flyttat agendan till ett 
bredare globalt systemtänkande där alla länder avses ta sitt ansvar för att tillsammans bidra till och uppnå 
hållbar utveckling. Lantbruket ses återigen som en inte fullt utnyttjad potential och viktig komponent för att
uppnå hållbar och fattigdomsminskande utveckling i många utvecklingsländer. 

Svensk forskarkompetens kan bidra och svara mot nya krav för global expertis 
 Sverige vill påverka den globala agendan, och bidra till ett mer hållbart och rättvist globalt

matförsörjningssystem.
 Sverige är ett av de mest aktiva länderna för att stötta utvecklingsländer, både bilateralt och via globala

initiativ, som FN, och Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR).

Potentialen för den svenska resursbasen med forskarkompetens inom lantbrukssektorn har inte nyttjats till 
fullo de senaste årtiondena, både med avseende på utveckling och hur den använts. Att kunna påverka den 
globala debatten kräver internationellt deltagande och inflytande av svensk expertis, det vill säga en bred 
och aktiv svensk resursbas. Om Sverige vill öka sitt inflytande så måste den svenska expertisen ges 
möjlighet att tillägna sig relevant kunskap och erfarenhet av frågor rörande global utveckling. Att stärka 
denna svenska forskningskompetens kräver ett stöd som ger riktning, volym och kontinuitet över tid. 

Detta seminarium avser att diskutera Sveriges framtida roll i den globala agendan för en långsiktigt hållbar 
global matförsörjning och ett hållbart lantbruk. Forskare, finansiärer, regerings-representanter och andra 
aktörer i Sverige diskuterar hur vår roll ser ut idag, vår potential och hur vi kan stärka den svenska 
resursbasen och Sveriges inflytande på den globala agendan för ett hållbart matförsörjningssystem. 

Välkomna! 

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD

Mats Lannerstad
SIANI CGIAR Expertgroup Johanna LindahlAkademiens sekreterare och VD
Mats Lannerstad
SIANI CGIAR Expertgroup
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Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar 
global matförsörjning  
 
Hur kan Sverige skapa, underhålla och använda en svensk resursbas för ökat inter-
nationellt engagemang för hållbar global utveckling inom matförsörjning, lantbruk och 
miljö? 
 
Onsdag 9 november 2016 
 
Moderatorer: Johanna Lindahl och Mats Lannerstad, SIANI CGIAR Expert Group 
08.30 Registrering och kaffe, Oscars Källare 

09.00 Välkomna 
Lisa Sennerby-Forsse, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

09.10 SIANI CGIAR Expert Group 
Mats Lannerstad och Johanna Lindahl, SIANI CGIAR Expert Group 

09.20 Hur ser ett framtida globalt hållbart matförsörjningssystem ut? 
Line Gordon, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet 

10.00 
 

CGIAR – vad kan man uppnå med en gemensam strategi?  
Peter Holmgren, Center for International Forestry Research (CIFOR) (tbc) 

10.45 Kaffe, Foajén  

11.00 
 

Svensk export av lantbruksexpertis – vad kan historien lära oss? 
Karl Bruno, Sveriges Lantbruksuniversitet 

11.15 
 

Sveriges utmaningar för en hållbar livsmedelsförsörjning – var Sverige är aktivt samt 
utveckling av Sveriges bidrag till den globala agendan 
Cecilia Nordin van Gansberghe, Näringsdepartementet 

11.50 
 

Framtidens svenska resursbas för utvecklingsorienterad skogs- och lantbruksforskning. 
Vad kan göras på universitetsnivå? 
Anders Malmer, SLU Global, Sveriges Lantbruksuniversitet  

12.05 
 

Sverige och CGIAR: Finansiellt stöd, forskningssamarbete och utveckling av den svenska 
resursbasen 
Per Rudebjer, Bioversity 

12.30 Lunch, Oscars Källare  
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13.30 
 

Vad krävs för att etablera formella forskningssamarbeten mellan svenska 
universitet och CGIAR? 
Ulf Magnusson, Sveriges Lantbruksuniversitet 

13.45 
 

Paneldiskussion: Hur ska Sverige skapa, underhålla och använda den 
svenska resursbasen för utveckling inom global matförsörjning? 
Moderator: Thomas Rosswall, Sida 
Paneldeltagare: Ingrid Petersson, Formas; Ingrid Öborn, World Agroforestry 
Centre (ICRAF); Kristina Röing de Nowinga, International Institute for 
Tropical Agriculture (IITA); Tor Lundström, NIRAS; Emelie Zonabend, 
Sveriges Lantbruksuniversitet (tbc) 

14.45 Kaffe, Foajén 

15.00 
 

Paneldiskussion: Mål, medel och mekanismer för Sveriges långsiktiga 
agenda för utvecklingsarbete inom skog- och lantbruksforskning 
Moderator: Lisa Sennerby-Forsse, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Paneldeltagare: Anna-Maria Oltorp, Sida; Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet; 
Peter Holmgren, Center for International Forestry Research (CIFOR) (tbc); 
Jennie Barron, International Water Management Institute (IWMI); Representant 
regeringskansliet (tbc). 

16.00 
 

Avslutning  
Åke Barklund  och Inge Gerremo, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Mats Lannerstad och Johanna Lindahl, SIANI CGIAR Expert Group 
Lisa Sennerby-Forsse, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

16.30–18.00 Mingel, Foajén  
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