
Veterinärer utan gränser 

2017-03-26 Plats: VHC, Ultuna/skype 

JK Larsson, Ylva Lindgren, Johan Lindsjö, Johan-Filip Lundin, Lisa Persson, Anna Eriksson, 

Sofia Daresjö, Ana-Marija Camber 

§10/17. Mötet öppnas 

Ordförande JK Larsson förklarar mötet öppnat. 

§11/17. Val av protokolljusterare 

Sofia Daresjö väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 

§12/17. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med borttagning av punkterna 5.2-5.7. 

§13/17. Föregående mötesprotokoll 

§13.1/17. Styrelsemöte 2016-11-07  

Godkänns och läggs till handlingarna. 

§13.2/17. Styrelsemöte 2017-02-06 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

§14/17. Verksamhetsfrågor  

§14.1/17. Ekonomi 

Se bilaga 1. 

§15/17. Redovisning av per capsulam-beslut 

Se bilaga 2 och 3.  

Tillägg utöver per capsulam-besluten (se bilaga 3): Beslutades avseende förbrukningsmaterial 

och mediciner till MAWO att kassören ska ges ersättning för utlägg och fakturor ska betalas. 

Alla kostnader enligt bilaga 3 ska belasta 2017 års bidrag till MAWO.  

§16/17. Övriga frågor  

§16.1/17. Reseersättning 

VSF-Sverige fick i november 2016 en inbjudan från minister Gabriel Wikström till 

deltagande i ett rundabordssamtal om antimikrobiell resistens som hölls i Stockholm 16 

december. Via mailkommunikation klargjordes att Siri Adler Lennström kunde 

representera föreningen vid mötet. Inför mötet träffades några av styrelsens funktionärer 

och diskuterade de frågor föreningen fått inför mötet och ett dokument med svar och 

kommentarer sammanställdes. 

  

Rundabordssamtalet följdes upp av ett möte ordnat av Axfoundation 30 mars, också i 



Stockholm. Via mailkommunikation gav styrelsen stöd till att Siri Adler Lennström 

representerade föreningen även vid det tillfället. 

  

Se rapport om mötena, inkl svaren från VSF-Sverige på frågorna som ställdes inför den 

första sammankomsten, i bilaga 4. 

 

Beslutades att Siri Adler Lennström ges reseersättning för dessa två resor till Stockholm. 

 

§16.2/17. Årsmötet 

Lokal för årsmötet diskuteras. 

Ana-Marija ska kolla om vi kan boka Stora salen på VMF, Ylva ska kolla om vi kan boka 

en lokal på SVA. 

Årsmötet hålls den 21a maj, klockan 14.00. Kallelse ska skickas ut en månad innan mötet. 

Under mötet kommer tre föredrag att hållas.  

Lisa kallar till möte med studentgruppen för att planera årsmötet i detalj. 

§16.3/17. VSF International 

Kostnad för medlemsavgift i VSF International kommer troligen att handla om ett par 

hundra euro, individuella medlemsavgifter för medlemsländerna sätts baserat på storlek. 

Kraven för medlemskap diskuteras. Det verkar inte ställas direkta krav på de individuella 

medlemsländerna, utom följa VSF Internationals stadgar. Mail har skickats till VSF 

International för att klargöra frågan om friheten att arbeta självständigt, när det gällde vårt 

minhundsprojekt.  

VSF-Sverige tilldelades VSF-Kanada som faddernation inför ett eventuellt medlemskap. 

VSF Kanada ska hjälpa till med att sammanställa materialet man ska ta beslut på, t.ex. 

projektkalender, ekonomiredovisning osv.  

Diskussion om finansiering av deltagande på konferenser och hur det ska lösas rent 

praktiskt. Inför årsmötet ska ett förslag presenteras för medlemmarna.  

Det har inkommit en förfrågan om deltagande i fundraising workshop i Schweiz. JK har 

bett om att få återkomma.  

JK och Siri skriver ner ett formellt förslag med bakgrund, vad som händer om vi blir 

medlemmar och allmän information till årsmötet. 

§16.4/17. Strategi  

Strategidiskussionen ämnar klargöra åt vilket håll organisationen ska gå och vart man vill 

komma både kortsiktigt och långsiktigt. 



Idag är högt förtroende och korrekthet kopplat till organisationen och detta vill man bevara. 

Alla närvarande på mötet luftar sina tankar och idéer. Jämnare arbetsfördelning bör komma 

på plats innan utvidgning sker. Viktigt att det syns vad vi gör för att generera intresse, 

pengar och medlemmar. Satsa på projekt som ger tillbaka, det uppskattas när uppdateringar 

om projekten kommer ofta och det ger VSF Sverige en möjlighet att synas. MAWO är ett 

bra exempel på en organisation som ger tillbaka mycket.  

Diskussion om att öppna upp för att ta in andra styrelsemedlemmar än veterinärer, 

alternativt adjungera yrkesgrupper såsom ekonomer och marknadsförare. 

Ett styrelsemöte per år borde kunna avsättas till strategiska diskussioner då en framgångsrik 

utveckling av verksamheten kräver framförhållning, förberedelser och strategiskt tänkande. 

JK skickar en lista på kort- och långsiktiga mål som noterades vid diskussionen skickas till 

den nuvarande styrelsen och arbetet fortsätter med nästkommande styrelse.  

 

§16.5/17. LSPCA 

VSF-Sverige samarbetade med LSPCA i Lilongwe. Malawi, under 2013-15 men 

kontakterna avbröts därefter på grund av att kommunikationen med dåvarande ansvarig inte 

fungerade.  

 

Det som VSF-Sverige bidrog med 2013-15 var dels resurser för MFS-studenter 

som genomförde sina examensarbeten i anslutning till LSPCAs verksamhet, dels stöd till 

”dog population management” som inkluderade kastration och vaccination av gatuhundar. 

Det genomfördes omfattande kastrationskampanjer av gatuhundar i Lilongwe under flera år 

och det måste ha varit framgångsrikt, för under VSF-medlemmen Anna Erikssons vistelse 

där i april 2016 fick hon inget intryck av att gatuhundar var ett stort problem i staden. 

Ungefär vid den tidpunkten började det dock komma in indikationer på att det i vissa 

områden i staden började dyka upp lite fler gatuhundar och under året som gått har man 

mycket riktigt sett att det i vissa områden i staden etablerats kolonier av gatuhundar. Enligt 

Anna Eriksson verkar röra sig om ganska avgränsade populationer. 

  

För att fortsätta hålla saken under kontroll kommer LSPCA därför att göra en riktad 

satsning bestående i att fånga in, kastrera, avmaska och rabiesvaccinera hundar i de aktuella 

områdena. Hundar som är i för dåligt skick kommer att avlivas, övriga kommer att släppas 

ut igen. Det bidrag som VSF-Sverige föreslås bistå med kommer att gå till läkemedel, 

transportkostnader och personalkostnader samt inköp av ett hundfångarnät. Anna Eriksson 

kommer att bidrar med sin arbetsinsats som volontär i slutet av april 2017 och därmed en 

insparad personalkostnad. Se bifogad budget från LSPCA (bilaga 5) som gäller för en 

omfattande insats till vilken VSF-Sverige föreslå bidra till viss del av. 

  

Beslutades att VSF-Sverige ska stödja LSPCAs arbete med gatuhundar med 15 000 kr 

under 2017 och att uppdra åt kassören att formulera avtalstext och ordna överföringen av 

bidraget snarast. 



§17/17. Nästa möte 

Sekreterare Ana-Marija skickar ut Doodle om nästa styrelsemöte. 

§18/17. Mötet avslutas  

Ordförande JK förklarar mötet avslutat. 

 

Underskrifter 

 

 

 

JK Larsson 

Ordförande 

 

 

 

 

Ana-Marija Camber     Sofia Daresjö 

Sekreterare      Justerare 

 

Bilagor 

1. Rapport ekonomi med balans- och resultatrapport samt info om ZASPs plusgiro 

2. Per capsulam-beslut: Konsultation av Johnson Lyimo, MAWO, hos Lynne Mendelsohn, 

LAPS 

3. Per capsulam-beslut: Inköp av hopfällbart undersökningsbord och klinikmaterial till 

MAWO  

4. Rapport från möten om AMR (antimikrobiell resistens)  

5. LSPCA – budget och beskrivning av samarbetsprojektet 

 



Bilaga 1a 

Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2017-03-26 

EKONOMI och MEDLEMMAR MM 

Resultat- och balansrapporter för 2016 bifogas (se 1b). 

Förklaringar ges vid mötet. Kvarstår att våra föreningsrevisorer ska granska bokföring, protokollen, 
projektavtal, hemsidan mm och ge den auktoriserade revisorn svar på de frågor hon har och göra de 
stickprov som önskas.  

Saldo på bankkontot 2017-03-25 = 156 004 kr. 

Gåvor och sponsring erhållna sedan föregående möte: 

- Inget större finansiellt sponsorbidrag men Scandivet donerade ett par lådor förbrukningsmaterial
och utrustning i början av mars (i samband med inköp till MAWO).

- Enskilda, via swish – 752 kr

Utbetalats sedan föregående möte: 

- Hopfällbart klinikbord till MAWO – 2 117 kr + 50 kr i avgift (Dk) – rabatt gavs genom fraktfritt
- Meloxikam till MAWO – 534 kr

Kommande utgifter: 

- Till MAG för Bufty, ca 40 000 kr (varav 25 000 kr som erhållits från AniCura 2016)
- Bidrag till Mongolietaktiviteten om 8 500 kr (enligt beslut 2016-05-23)
- Resterande bidrag till utbildning inom mjölkkooperativ om ca 2 300 kr
- MAWO – se redovisning av per capsulambeslut och förslag till kompletterande beslut. Nya

kostnader: i) Betalning av faktura till Scandivet för inköp av gasväv till MAWO (speciellt önskat) som
medfördes vid besök i mars, 673 kr. ii) Ersättning till kassören för resa till Arlanda med väska till
Odile Buium. Iii) Ersättning till kassören för mediciner mm som inköptes till MAWO i mars vid Lisa
Ps besök i Tanzania, Tsh 344 000 = 1 423 kr

- Ersättning till kassören för utgifter avseende resa för Johnson Lyimos konsultation i maj hos LAPS,
Zambia = kortbetalning av flygresa bokad genom Tranås resebyrå om 7 400 kr samt kontant
utbetalning av ”allowance” om 100 USD till Johnson Lyimo vid kassörens besök i Tanzania. Boende
inkl frukost kommer att betalas direkt till lodgen ZigZag, där Johnson kommer att bo. Se även
redovisning av per capsulam-beslut.

Förslag på bidrag som diskuteras 2017-03-26 för per capsulambeslut därefter: 

- LSPCA i Malawi har inkommit med en mindre omfattande budget för ”Dog population
management” än den första vi erhöll. Anna Eriksson kommer att vara volontär hos LSPCA i april och
om avtal med LSPCA och bidragsöverföring kan ordnas snarast, kan Anna bidra till igångsättning av
projektet. Härmed föreslås att styrelsemötet 26/3 diskuterar möjligheten att besluta om ett bidrag
om 15 000 kr till LSPCA, även om vi inte hinner få beslut på ett årsmöte. Motiv är att vi tidigare givit
stöd till LSPCA och att de problem som gjorde att vi stoppade fortsatt stöd, inte längre föreligger.

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

- ZASP i Zambia – 10 000 kr för djurhälsoutbildning (stöd till latrinbygge kan eventuellt vänta)
- MAWO i Tanzania – om utlägg enligt ovan godkänns är cirka 5 000 kr redan förbrukade. Därtill

15 000 kr = totalt 20 000 kr (eller mer om Scandivet vill sponsra)
- LAPS i Livingstone, Zambia – drygt 10 000 kr (för konsultation av JLy enligt per capsulam-beslut)
- LSPCA i Malawi – förslag 15 000 kr enligt ovan
- MALF i Bangladesh – nytt projektförslag om ca 15 000 kr (enligt tidigare rapport)
- Lilongwe Wildlife Center i Malawi – Finns förslag på pilot? Avvakta med avsättning tills konkret

förslag finns
- Fortsatt stöd till utbildning inom mjölkkooperativ – 2 500 kr (att fylla på resterande fr 2016)



Bilaga 1a 

Medlemmar: I dagsläget har 58 personer (varav 13 är stud/pens) betalat medlemsavgift som är giltig för 
2017. Påminnelse till de ca 25 som varit medlemmar tidigare men som inte betalat för 2017 kommer att 
göras i samband med utskick inför årsmötet.  

Kvarstår att göra sedan tidigare:  
Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut – ej gjorts än. Beslut om stödet till minhundar inväntas. 

Kontakt med Kristina Osbjer enligt tidigare rapporter har ej tagits än.  

Angående 90-kontoprocedurerna har jag fått bifogat (se 1c) besked från ZASP vilket gjorde att jag inte tog 
kontakt med SIK i februari, eftersom min bedömning stämmer angående att vår omsättning är alldeles för 
liten för att vi ska klara de krav 90-konto innebär.   

DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 
Enligt ovan – i samband med avhämtning av inköpt material till MAWO erhölls ett par lådor med 
förbrukningsmaterial och utrustning. 

Några patologiböcker har mottagits från medlem Åsa Fahlman. 

Odile Buium hade med sig en stor bag fylld med engångshandskar, gasväv, operationstyg och klinikkläder 
till MAWO i slutet av februari. Väskan utsattes för mycket noggrann undersökning i tullen vid ankomst och 
det medskickade intyget ansågs vara för ospecificerat. För tygerna och kläderna skulle det ha funnits med 
intyg på att de var desinficerade. 

Vid undertecknads ankomst till Tanzania i mars skulle det inköpta bordet ha medförts men det ankom inte i 
tid och därför packades istället kanyler, sprutor och en del annat av vårt insamlade material. Ett följebrev 
med mer specificerad listning av medfört material var det ingen som tittade på. En kort förfrågan om vad 
det var i väskan och svar att det var ”clinic consumables för animal welfare activities by MAWO in Arusha” 
räckte. Väskan öppnades inte ens.  

SPONSORER och andra EXTERNA KONTAKTER 

John-Filip har kontaktat Scandivet om eventuellt stöd till MAWO. Besked väntas. 

Tidigare huvudsponsor Triolab ska kontaktas av Erik. 

PRIOPROJEKT som kassören är inblandad i/kan rapportera om 

Bangladesh – Inget nytt. 
Mongoliet – Slutliga kvitton från MFS-studenterna inväntas. Ingen fortsättning är planerad i dagsläget. 
Tanzania – Se separat rapport om såväl framsteg som problem.  

Zambia 

ZASP, UNZA och Palabana – inget nytt förutom kort 
rapport (se bild) i ZASPs nyhetsblad om vårt stöd. 

LAPS – besöket av Johnson har planerats och kostnader är 
klargjorda enligt ovan.  

Lynne från LAPS har hört av sig med en förfrågan om vilka 
principer som gäller för användning av dexametason 
eftersom hon har fått rapport om att zambiska veterinärer 
överanvänder det till den grad att djuren dör av det. En 
sammanställning av er som är kliniker angående vilka 
principer som gäller i Sverige önskas. Jag ska också fråga 
lärare vid UNZA i Zambia om vad de lär ut. Jag ska 
samtidigt fråga om meloxikam och det gör eventuellt 
frågan mindre ”laddad” eftersom jag redan diskuterat det 
med dem.   



Veterinärer utan gränser - Sverige 1 a1)

802458-7308 Utskriven: 2017-03-02, 10:57

2016-01-01 - 2016-12-31 T o m ver nr: 2

Balansrapport
2016-01-01 Förändring 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
1930   Bankkonto 128 223,42 -29 623,19 98 600,23

Summa omsättningstillgångar 128 223a42 -29 623a19 98 600a23

SUMMA TILLGÅNGAR 128 223a42 -29 623a19 98 600a23

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
2067   Balanserat resultat -36 180,75 -1 123,25 -37 304,00

2069   Årets resultat -1 123,25 5 457,58 4 334,33

Summa eget kapital -37 304a00 4 334a33 -32 969a67

Kortfristiga skulder
2400   Projektmedel ospec -81 030,85 81 030,85 0,00

2410   Projektmedel minhundar -2 488,57 -43 011,43 -45 500,00

2430   Projektmedel ZASP -1 350,00 1 640,00 290,00

2440   Projektmedel Dairy coop -6 050,00 3 726,00 -2 324,00

2450   Projektmedel MAWO 0,00 -1 469,56 -1 469,56

2460   Projektmedel LAPS 0,00 -347,00 -347,00

2470   Projektmedel Mongoliet 0,00 -8 000,00 -8 000,00

2480   Projektmedel Lilongwe Wildlife 0,00 -8 280,00 -8 280,00

Summa kortfristiga skulder -90 919a42 25 288a86 -65 630a56

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -128 223a42 29 623a19 -98 600a23

BILAGA 1b



Veterinärer utan gränser - Sverige 1 a1)

802458-7308 Utskriven: 2017-03-02, 10:57

2016-01-01 - 2016-12-31 T o m ver nr: 2

Resultatrapport
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Övriga rörelseintäkter
3910   Medlemsavgifter ordinarie 13 750,00 11 250,00

3920   Medlemsavgift stud/pens 2 375,00 2 125,00

3930   Företagsmedlem 5 000,00 750,00

3940   Gåvor fr företag m fl 38 250,00 35 850,00

3950   Gåvor fr enskilda 5 070,00 86 529,00

3960   Föreningsaktivitet intäkt 2 300,00 0,00

3969   Periodiserade medel 25 288,86 -24 482,65

Summa övriga rörelseintäkter 92 033a86 112 021a35

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 92 033a86 112 021a35

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor
4010   Kostnader föreningsaktiviteter -2 300,00 -3 061,00

4011   Projekt minhundar 0,00 -40 009,93

4012   Projekt LSPCA 0,00 -30 020,92

4013   Projekt ZASP -25 490,00 -20 000,00

4014   Projekt Dairy coop -4 676,00 0,00

4015   Projekt MAWO -28 830,44 0,00

4016   Projekt LAPS -6 653,00 0,00

4030   Bankkostnader - projekt -250,00 0,00

Summa material och varor -68 199a44 -93 091a85

BRUTTOVINST 23 834a42 18 929a50

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
5800   Resekostnader inom styrelsen -9 544,00 -10 000,00

5810   Porto och div styrelsekostnader -521,00 0,00

6010   Bankkostnader - förening -615,00 -622,00

6150   Trycksaker, marknadsföring -1 095,00 -6 539,00

6230   Webbsida -6 393,75 -393,75

6420   Revisionsarvoden -10 000,00 0,00

6570   Bankkostnader 0,00 -251,50

Summa externa rörelseutgifter/kostnader -28 168a75 -17 806a25

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -96 368a19 -110 898a10

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -4 334a33 1 123a25

REDOVISAT RESULTAT -4 334a33 1 123a25



BILAGA 1c 

Bästa ZASP medlem! 

Detta är ZASPs nya plusgiro: PG 831885-9
Det nya plusgirot ska i fortsättningen användas för alla inbetalningar, t ex medlemsavgift, 
gåvor, lotter, ZASP-shoppen med mera. Är du månadsgivare, eller vill bli, behöver du också 
använda det nya plusgirot (se info längre ner). Väljer du att använda Swish är det nya numret: 
123 340 93 80. 

Bakgrund
ZASP har i många år haft ett så kallat 90-konto. Då kostnaderna för detta har blivit orimligt höga 
har ZASPs styrelse beslutat att avsluta 90-kontot och ersätta det med ovanstående 
plusgiro. ZASP räknar med en besparing på ca 30 000 – 35 000 kr årligen! 
90-konto betyder att Svensk Insamlingskontroll ska godkänna att verksamheten sköts på ett
ansvarfullt sätt (www.insamlingskontroll.se). När ZASP ansökte och fick 90-kontot 2005 räckte
det att en godkänd revisor i föreningen granskade räkenskaperna. Den totala kostnaden för
detta, inkl årsavgift, var under flera år ca 10 000 kr.

2011 beslutade Svensk Insamlingskontroll att alla föreningar med 90-konto skulle granskas efter 
samma regelverk som större företag och aktiebolag. Svensk Insamlingskontroll krävde bland 
annat att en auktoriserad revisor skulle granska räkenskaperna – både i Zambia och Sverige. 
Beslutet innebar en stor omställning och kostnaderna ökade dramatiskt, till 35 000 – 40 000 kr 
per år! 

Styrelsebeslut
Att avsluta 90-kontot har diskuterats under en längre tid. För- och nackdelar har vägts mot 
varandra. Men till slut vägde den höga kostnaden över och styrelsen har nu alltså beslutat 
avsluta 90-kontot. 
Vi hoppas naturligtvis att du som medlem också tycker att detta är ett klokt beslut, som innebär 
att ännu mer pengar kan gå direkt till verksamheten i Zambia. Tilläggas kan att även ZASPs 
nuvarande och auktoriserade revisor i Sverige också tycker att Svensk Insamlingskontrolls 
förfarande är alldeles för kostsamt, för en biståndsorganisation i vår storlek. 
Även om vi nu avslutar 90-kontot kommer verksamheten och räkenskaperna självklart att 
fortsätta skötas med stor noggrannhet. ZASP i Sverige kommer att ha en föreningsrevisor och i 
Zambia kommer en godkänd revisor att anlitas. 

Särskild information till Månadsgivare
För dig som är, eller vill bli, månadsgivare gäller i fortsättningen att överföringen ska göras till PG 
831885-9. 
Om din bank inte kan göra en fast månadsöverföring till plusgiro finns möjlighet att göra 
överföringen till ZASPs sparkonto. Vi ber dig då maila meta.hassel@zasp.se eller ringa 0703-16 
59 05. Vi hoppas innerligt att du vill fortsätta att vara månadsgivare i ZASP. 
Ditt regelbundna bidrag är otroligt viktigt och innebär en trygghet för verksamheten. Tveka inte 
att kontakta oss om du har några frågor! 

Varma hälsningar ZASP Styrelsen

http://www.insamlingskontroll.se/
mailto:meta.hassel@zasp.se


Redovisning av per capsulam-beslut 

Ärende: Konsultation av Johnson Lyimo, MAWO, hos Lynne Mendelsohn, LAPS  

2017-02-20 förmedlades följande med e-post av Elisabeth Persson till styrelsen@vsf-sverige.org 

Härmed föreslås: 

- Att VSF-Sverige avsätter ca 10 000 kr till föreningen LAPS, Livingstone, Zambia, att användas
för besök av Johnson Lyimo från MAWO, Tanzania, för en konsultation om hur MAWO
arbetar med ffa åsnors hälsovård och välfärd, vilket är ett nytt verksamhetsområde för LAPS
och åsnor inte har funnit så länge i Livingstone-området, men även om det arbete som
MAWO utför avseende hundars hälsa och välfärd.

- Att summan om ca 10 000 kr inkluderar: flyg ca 7 000 kr, boende 5 x ca 450 kr = ca 2 250 kr,
matersättning 6 x ca 150 kr = ca 900 kr.

- Att resan genomförs i början av maj, förslagsvis 3-10 maj (i Livingstone 4-9 maj) 2017.
- Att resan bokas av VSF-Sveriges kassör och betalas från Sverige.
- Att ersättning för boende och mat utbetalas kontant i dollar till Johnson Lyimo vid besök av

VSF-Sveriges kassör hos MAWO i mars 2017.

Svara JA eller NEJ snarast eftersom det är bråttom med bokningen. 

Svarsutfall 

Svaret JA erhölls från ordinarie ledamöterna Siri Adler Lennström, Sofia Daresjö, John-Filip Lundin, 
Ana-Marija Camber, Erik Jönsson och JK Larsson samt från och suppleanterna Ylva Lindgren och 
Johan Lindsjö. 

Fortsatt handläggning och utfall kostnadsmässigt: 

Med grund i svaren beställdes flygresan och i mars utbetalades matersättning (allowance) till 
Johnson Lyimo. Resan bokades hos Tranås Resebyrå och flygdatum justerades jämfört med 
ovanstående beroende på pris och undvikande av flygtider som krävde övernattning. Boendet (inkl 
frukost) kan betalas med kort direkt till ZigZag-lodge. 

Flygresa Kilimanjaro – Livingstone t.o.r. 3-11 maj 2017 (utresa 3/5, ankomst 4/5 – hemresa 10/5, 
ankomst 11/5) – 7 400 kr 

Boende i ZigZag-lodge 4-10 maj = 6 nätter x 450 kwacha (ca 450 kr) = ca 2 700 kr 

Allowance utbetalt till Johnson Lyimo 12 mars 2017, i kontanter, 100 USD = 955 kr 
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Redovisning av per capsulam-beslut 

Ärende: Inköp av hopfällbart undersökningsbord till MAWO och klinikmaterial till MAWO 

2017-02-20 förmedlades följande med e-post av Elisabeth Persson till styrelsen@vsf-sverige.org 

Förslag till per capsulam-beslut: 

http://www.tholo.dk/trimmebord-grande  

a) Härmed föreslås att VSF-Sveriges kassör införskaffar ett hopfällbart bord enligt ovanstående länk

från Tholo, storlek 110 x 60 cm och 80 cm högt för ca 2 000 svenska kronor + frakt (summa ej känd)

och medför det på resa till MAWO (avresa 4/3).

b) Att VSF-Sverige betalar reseersättning till VSF-Sveriges kassör för transport av resväska med

klinikmaterial till MAWO som VSF-medlem Odile Buium medför till MAWO (avresa 24/2).

Kostnader för bordet, frakt och extra resa till Arlanda med väska föreslås täckas från det anslag som 

VSF-Sverige förväntas besluta om för MAWOs räkning under 2017.  

Svara JA eller NEJ snarast eftersom inköp av bordet måste hinna göras. 

Svarsutfall 

Svaret JA erhölls från ordinarie ledamöterna Sofia Daresjö, John-Filip Lundin, Ana-Marija Camber, JK 

Larsson och Siri Adler Lennström samt från och suppleanterna Ylva Lindgren, Anna Ericsson och 

Johan Lindsjö. 

Fortsatt hantering och utfall kostnadsmässigt 

a) Med grund i svaren beställdes ett bord. Det visade sig dock att företaget Tholo enbart säljer inom
Danmark. Under tiden som återförsäljare i Sverige söktes (finns i Bromma som säljer Tholo-bord
modell mindre) kom dock svar från Tholo att de kunde göra ett undantag och ge oss rabatt i form
av fri frakt av bordet till Sverige.

Tyvärr ankom bordet en dag för sent, dvs när undertecknad redan avrest till Tanzania så det står
nu i ett garage i väntan på att någon annan reser till Kilimanjaro och kan medföra det.

Inköp av bordet: Faktura betalades från VSF-Sveriges bankkonto:
DKK 1 649 = 2 117 SEK + avgift för internationell betalning 50 kr 

b) Vid packning av utrustning att skicka med Odile Buium framkom att MAWO hade stort behov av
gasväv i styckeform (ej rullar, vilket är det enda som finns att köpa i Tanzania) men det fanns
nästan inget sådant i det som vi fått donerat så jag beställde en låda från Scandivet som John-
Filip Lundin transporterade till Uppsala, tillsammans med ett par lådor donerat material från
Scandivet. En per capsulam-process hanns inte med då så formellt beslut om kostnaden togs ej.

Förslag till nya beslut 

Föreslås att följande kostnader täcks av 2017 års bidrag till MAWO: 

- Faktura från Scandivet om 673 kr för gasväv till MAWO vilken betalas från föreningens konto.
- Reseersättning till kassören för resa till Arlanda med väska till MAWO, 10 mil x 18,50 = 185 kr.
- Tre flaskor Loxicom, 20 mg/ml, 50 ml som medfördes från Sverige, 534 kr (faktura betald).
- Ersättning till kassören för mediciner mm som inköptes i Arusha för 344 000 Tsh = 1 423 kr.
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Rapport från möten om AMR (antimikrobiell resistens) december 2016 och mars 2017 

Hösten 2016 fick VSF en inbjudan från Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel 
Wikström att delta i ett rundabordssamtal för att följa upp högnivåmötet om antimikrobiell 
resistens som gick av stapeln den 21 september i FN:s generalförsamling i New York. 

Rundabordssamtalet tog plats på Rosenbad den 16 december och syftet var att följa upp 
högnivåmötet genom diskussion om arbetet framöver. Som hjälp till förberedelser inför mötet 
fick vi följande frågor att besvara (se bilaga med våra svar):  

• Hur kan din organisation bidra i arbetet? 
• Vad anser du att regeringens arbete bör beakta och inriktas på? 

Andra deltagare var bl a: Axfoundation, Kött- och charkföretagen, Svensk Fågel, LRF, 
Livsmedelsföretagen, Läkare utan gränser Sverige, Läkemedelsindustriföreningen, 
Privattandläkarna, ReAct, Veterinärförbundet, Smittskyddsläkarföreningen, Stockholm 
International Water Institute och Svensk dagligvaruhandel. 

Rundabordssamtalet inleddes av Gabriel som gjorde en kort sammanfattning av mötet i New 
York och han berättade att okunskapen om resistensproblematiken är så pass stor även bland 
de politiker på hög nivå som deltog i mötet att det fick inledas med en informationsfilm om 
resistens. 

Därefter fick representanterna från de olika organisationerna begära ordet. Några av de 
främsta problemen ansågs vara okunskap, brist på resurser inom sjukvården, tillverkning av 
läkemedel i tredje land utan utsläppsrening och svårigheterna att konkurrera med kött från 
andra länder med lägre produktionskostnader (men med betydligt större mängd ab/kg kött). 
Tiden var kort och alla hann inte prata men många bra saker blev sagda och det kom flera 
konstruktiva förslag på åtgärder, bl a att både läkare och veterinärer ska kunna se vad andra 
har förskrivit och kunna jämföra sin egen antibiotikaförskrivning med andras. 

Den 30 mars 2017 bjöd Axfoundation alla som deltagit i rundabordssamtalet på ett 
uppföljande möte med syftet att skapa en bild av vad som görs inom varje organisation, vad 
som skulle behöva göras, vilka frågor/underlag som krävs för att våra politiker ska kunna 
driva frågan inom ramen för EU och om det fanns en möjlighet/fördel till ökad koordinering 
och samarbete. 

Det var betydligt färre deltagare än vid rundabordssamtalet men det kom representanter ifrån 
Veterinärförbundet, ReAct, Svensk Dagligvaruhandel, Kött- och charkföretagen, Svenskt 
kött, Gård o Djurhälsan, Läkemedelsindustriföreningen, LRF och en doktorand från SLU. 

Mötet inleddes av Christina Greko från SVA som målade upp en rätt mörk bild av läget. Hon 
menade på att det inte fanns någon brist på dokumentation och att det hade funnits i 20 år 
men inget görs. ”Rapporter beställs sedan händer inget” och att det finns en övertro på 
regelverk. Regelverk ska efterlevas, tolkas och de längst ned i kedjan måste förstå 
varför. ”Piska men också morot behövs”. Ett annat stort problem är att veterinärers attityd 
mot antibiotika i andra länder ofta skiljer sig markant ifrån svensk antibiotikapolicy. Som 
skräckexempel tog hon upp Cypern där de flesta veterinärer är anställda av läkemedelsbolag. 

Här föreslog jag att VSF-Sverige ev skulle kunna vara behjälpliga om vi går med i VSF 
International, att försöka jobba mot en attitydförändring. Många av medlemsländerna har ju 
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också nära samarbeten med veterinärutbildningarna och det är där som en attityderna 
grundläggs. 
 
Under mötet enades alla om att en attitydförändring måste ske:  
kunskap → attityd → beteende.  
 
Fler studier som kan visa på hållbar djurhållning utan antibiotika efterlystes för att få med 
lantbrukarna. Begrepp som Frisk Vinst skulle vara bra att kunna lansera. 
 
ReAct visade intresse att samarbeta med oss. De har kontakt med många veterinärer i 
afrikanska länder och har många aktiva medlemmar. 
 
Förmodligen kommer det komma fler uppföljande möten. 
 
Siri Adler Lennström 
 
  



BILAGA 
 

Svar på förberedelsefrågor och ställningstaganden  
från den ideella organisationen Veterinärer utan gränser-Sverige  

till Socialdepartementets Rundabordssamtal  
om antibiotikaresistens 2016-12-16 

 
 
Hur kan din organisation bidra i arbetet? 
 
Veterinärer utan gränser-Sverige (VSF-Sverige), är en politiskt obunden organisation som 
arbetar med veterinärmedicinska frågor ur ett globalt perspektiv och syftet är att med 
veterinärmedicinen som grund bistå med kunskaper och insatser där så behövs inom områden 
som djurhälsa, djurvälfärd och hygienarbete. 
 
Användning av antimikrobiella läkemedel och utveckling av resistens är centrala frågor inom 
veterinärmedicinen och måste beaktas i all verksamhet, inte bara kliniskt inriktad djurvård 
utan även i många andra sammanhang, t ex livsmedels-, miljö- och biosäkerhetsfrågor där 
aspekter relaterade till djurhållning och livsmedelsproduktion är aktuella. Sverige och den 
svenska veterinärkåren har en internationellt erkänd och respekterad kompetens inom 
området vilket innebär en restriktiv användning och medvetenhet om komplexiteteten i 
sammanhanget.  
 
Veterinärer utan gränser-Sverige är en ideell förening och verksamheten är än så länge av 
begränsad omfattning men det som vi kan göra är att: 

- Bidra med att specifikt ta upp användning av antimikrobiella läkemedel, speciellt 
antibiotika, och resistensproblematiken i våra projekt vilket innebär att det ingår i de 
överenskommelser som görs med våra samarbetsparter i utvecklingsländer såväl 
principiellt i skriftliga avtal som i det praktiska arbetet på plats. I vissa fall har vi 
samarbete med lärare inom landets veterinärutbildning vilket ger ytterligare 
möjligheter att påverka. Det innebär t.ex. att förespråka och introducera 

o förebyggande smittskydds-, hygien- och djurhållningsåtgärder för att minska 
behovet av antibiotika och andra antimikrobiella läkemedel som i många fall 
är nödvändiga för djurs hälsa och välfärd. 

o genomtänkt användning av antimikrobiella läkemedel (behov som kan 
motiveras, relevant behandlingsdos och -längd, val av så smalt spektrum som 
möjligt). 

o utveckling av resurser för provtagning och diagnostik så att val av relevant 
terapi kan förbättras.  

o antimikrobiella läkemedel med smalt spektrum för försäljning hos lokala 
apotek (i många områden i världen finns enbart bredspektrum, om läkemedel 
alls finns tillgängligt).  

- Etablera specifika projekt med fokus på inventering av och utbildning om användning 
av antimikrobiella läkemedel inom djurhållning, t.ex. avseende parasitbekämpning, 
antibiotikaanvändning och resistensutveckling samt koppling god djurvälfärd - mindre 
antibiotikaanvändning, t.ex. genom veterinärstudenters examensarbeten (MFS-
projekt) och att kommunicera resultat och förslag till åtgärder på olika sätt (lokala 
workshops, rapporter och artiklar). 



- Inom föreningen VSF-Sverige utarbeta en policy kring vårt arbete för att motverka 
antibiotikaresistens för att det, liksom smittskydd, djurvälfärd och djurägarnas välfärd, 
ska bli en uttalad del av vår verksamhet (inom ramen för One Health). 

- Delta mer aktivt i debatten kring användning av antimikrobiell behandling och 
resistensutveckling (hur vi upplever problematiken i andra länder, hur det påverkar 
globalt och lokalt i våra samarbetsländer samt inom Sverige vid t.ex. mat- och 
djurimport).  

- Bidra till utbildning av andra svenska ideella organisationer (som t.ex. inkluderar djur, 
livsmedel och hygien i sin verksamhet) om ”One Health”, inkluderande 
veterinärmedicinska aspekter på djurhållning, smittskydd och användning av 
antimikrobiella läkemedel. VSF-Sverige skulle kunna ansöka om informationsbidrag 
från Forum Syd för dylika utbildningsinsatser.  

- Lyfta frågan i internationella sammanhang där vi medverkar, såsom inom VSF 
International, om VSF-Sverige blir medlem där vilket kommer att handläggas under 
2017. 

 
Vad anser du att regeringens arbete bör beakta och inriktas på? 
 
Regeringen har att beakta arbete på olika nivåer och i olika sammanhang angående insatser 
för att bidra till en minskning av de ökande problemen med antimikrobiell resistens. Frågan 
involverar många olika samhällsområden eftersom såväl människors och djurs hälsa som 
livsmedelsproduktion, smitt- och miljöskydd samt biosäkerhet berörs.  
 
Följande nivåer kan vi identifiera:  
a) Den politiska nivån med multilaterala och bilaterala diskussioner och avtal syftande till 

att förändra den globala användningen av antimikrobiella läkemedel till en rimligare nivå. 

Att på denna nivå visa på kopplingen mellan god djurvälfärd och hälsa och låg 
antibiotikaförbrukning, något Sverige lyckas bättre med än många andra länder. 

b) En mycket viktig fråga i sammanhanget som hamnar i gränslandet mellan internationell 
och nationell nivå är att bevaka och förbättra smittskydd och gränskontroll, ett arbete som 
Jordbruksverket har ett stort ansvar för och som de skulle behöva utökade resurser för att 
kunna utföra på ett tillfredsställande sätt. Det förhållandevis goda smittskyddsläge som 
Sverige har hotas av att illegal import av djur sker i ökande grad. 

c) Den nationella nivån med stöd till forskningsinsatser och nationella strukturer för 
utbildning och samhällsinformation. Skapa strukturer för att kontinuerligt följa hur 
utvecklingen fortskrider internationellt och nationellt och med den informationen som 
grund fortsatt stödja kunskapsutveckling och åtgärder inom det svenska samhället. 

d) Den semilokala och lokala nivån med att skapa uppmärksamhet och sprida goda exempel 
och alternativ, genom att ge stöd till utbildningsinsatser inom folkhälsoarbete och det 
civila samhällets insatser nationellt och internationellt. 

 

Veterinärer utan gränser-Sverige tackar för inbjudan till att delta i rundabordssamtalet och 
hoppas att även i fortsättningen få möjlighet att delta i regeringens arbete med 
veterinärmedicinska frågor ur internationellt perspektiv. 



29 November 2016 

The following document provides the rationale for a proposal to partner with Vets without 
Boarders in Sweden, to control the population of stray dogs around Health Centres, Dump 
Sites and Vacant Areas within Lilongwe City, Malawi.  The writing of the proposal has been 
supported by the Veterinary Manager of the LSPCA and the Environmental Health Officer at 
the Lilongwe City Council. 

Problem Description 

Malawi is a landlocked country in southeastern Africa and is among the world's least 
developed and most densely populated countries. The economy is predominantly agriculture-
based, with around 85% of the population living in rural areas. More than one-third of GDP 
and 90% of export revenues come from agriculture. The country has one of the lowest per 
capita incomes in the world.  Responsible pet and livestock ownership and understanding of 
animal welfare issues is in its infancy stages in Malawi. 

Malawi is a decentralized country with local authorities, the city assemblies (CA), which act as 
administrative decision making organs. The country is also divided into 28 agricultural 
development districts (ADD) that report to the Ministry of Agriculture on technical issues but 
administratively controlled by the district local government.  The City of Lilongwe Assembly 
and the Lilongwe ADD respectively fill the aforementioned functions.  

The prevalence of rabies in Lilongwe is not only a public health concern but also has a direct 
and indirect bearing on the welfare of animals. Owing to the negative perception dogs get 
due to the incidents of rabies and its effect to the afflicted animals LSPCA in collaboration 
with the Government of Malawi (GoM), strives to minimise the risk of rabies through; humane 
education in community schools, spay and neuter clinics, rescue and re-homing, engaging 
government departments including Police to invoke the pertinent legislation and deliver 
annual rabies vaccination.  

Whereas the mentioned activities may have positive impact on the general welfare of the 
animals, we still need to vaccinate at least 70% of the dog population in Lilongwe to have 
appreciable results in the control of rabies in the City. In spite of the government continued 
annual vaccination campaigns, rabies cases have continued to be recorded in both human, 
domestic dogs and wild animals.  The above mentioned problems are compounded by the 
limited opportunity to access both quality veterinary service owing to the limited number of 
veterinarians in the country and the sheer lack of resources.  In 2016, in partnership with the 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Welttierschutzgesellscahft and the 
Alice Morgan Wright – Edit J. Goode Trust, the LSPCA delivered its 2nd mass urban rabies 
vaccination campaign in Lilongwe and vaccinated 32 450 dogs who were presented at the 

Bilaga 5



vaccination sites by their owners/carers – mainly children.   During this year’s campaign no 
provision was made for stray dog vaccination or population management.  
   
Goal   

The overall goal of this proposed stray dog population management project is to:  
 Reduce the number of stray dogs 
 Control the stray dog population 
 Improve the welfare of stray dog population 
 Prevent the spread of Rabies 
 And to encourage the City Assembly to prioritise sustainable dog population 

control measures  
 
Objectives 

1. To promote the use of more humane methods of dog population control by the 
Lilongwe City Assembly. 

2. Reduce the prevalence of rabies in the community through planning for an established 
number of dogs that live in the City. 

3. Increase community awareness of the need to keep a manageable number of animals 
to avoid unintentional abuse and possible rabies infections. 

4. Encourage the City Assembly to enforce the Animal Control By-Law of 2001 that bars 
households from keeping more than two dogs and requires all the animals in the city 
to be licensed. 

5. Increase the percentage of sterilised animals in the City of Lilongwe. 
6. Share data with the DAHLD to collate all data on stray dog population spays and 

neuters. 
7. Where necessary, euthanize sick, injured or suffering animals. 

 
Activities and resources for Stray Dog population management (DPM) 

A team comprising of a driver/catcher and a dog catcher will go out to the target areas the 

night before sterilisation as well as early in the morning before sunrise, and using nets will 

catch the stray dogs and place them in crates and transport them to a predetermined central 

location. The veterinary team comprising a veterinary doctor and nurse will go out to the site 

and carry out the sterilisations as well as vaccination for rabies, deworming and any other 

medical treatment as may be needed. Any dog in very poor condition that is not treatable 

shall be euthanized. The dogs will then be returned to the crates and allowed to recover fully 

before being released in the exact area from where they were taken. This shall be carried out 

once a week, preferably on a Friday, with capture of dogs taking place on a Thursday night. 

Per visit at least 10 dogs shall be sterilised. 

Target areas 

The major hotspots based on reports from communities, companies/organisations and 

observations by the LSPCA staff include: 

1. Bwaila Hospital and surrounds 



2. Area 38 Rubbish dump 

3. Area 18 

4. Area 3 Police station/golf course and surrounds 

5. Ntchesi 

6. New Town 

7. Area 43 

8. Area 10 

9. Area 12 

10. City Centre near Wildlife Sanctuary 

I would recommend that the project starts in these areas. These areas are ideal in that the 

areas in question have a problem in these areas as outlined earlier with the residents of the 

area being supportive of LSPCA’s efforts in controlling the dog population and additionally, a 

central point in these areas can be identified that will allow the LSPCA team to set up a small 

tent where they can carry out the spays if no appropriate vacant shelter is available in these 

areas. 

Staffing requirements 

A driver/dog catcher and a dog catcher, a veterinary nurse and one veterinarian will be 

required for this project. A veterinarian, driver and catcher will need to be identified and hired 

specifically for the project on a once a week contract.   

The LSPCA does not have the human capacity to fully run this programme with our existing 

staff.  A Malawian veterinarian has already been identified to be given a refresher course and 

the LSPCA will interview and hire a nurse.  A driver/dog catcher (previously worked with the 

LSPCA on rabies campaigns) is already available to work on this programme.   

Equipment and drugs that will be needed 

 2 Dog catching nets which will need to be procured from South Africa. 

 3 additional crates will need to be manufactured locally to ensure that the dogs 

captured are secure and comfortable during the night. Currently the LSPCA has 7 

wooden crates that were manufactured prior to the previous DPM supported by VWB 

Sweden.  

 Surgical instruments: The LSPCA will use the already available spay kits 

 Human Rabies vaccination for new team members 

 Drugs: Xyalazine, Diazepam, Ketamine, Metacam, Betamox LA, Pentobarbitone, 

Ivermectin 

 Estimated price per spay per stray: USD$20 included in the above 

 Primary Healthcare such as deworming, flea treatment and any wound treatment 

 

 



Estimated Budget for the programme:  January – December 2017 

Stray Dog Poluation Management Programme 

No.  Detail Quantity  Cost MWK Total MWK 

1 
10 sites x 2 visits per site = 20 spay sites over 
12 months.  Expected 10 spays per site. 20$ 
@ roe 800=MWK16000 per spay 

200 16,000.00 3,200,000.00 

2 Estimated 200 primary health care delivery 200 3,000.00 600,000.00 

3 
1 x driver catcher 20 spay sites x 2 days per 
site  over 12 months 

40 9,000.00 360,000.00 

4 1 x catcher as above 40 5,000.00 200,000.00 

5 1 x veterinarian 20 spay sites 20 25,000.00 500,000.00 

6 1 x veterinary nurse 20 9,000.00 180,000.00 

7 
Approx. 200 spays deworming @ 4000MWK 
each 

200 4,000.00 800,000.00 

8 
Vehicle fuel 20 sites @ 30 km @ 80 MWK per 
km 

600 80.00 48,000.00 

9 2 dog catching nets 2 85,000.00 170,000.00 

10 3 dog handling crates 3 25,000.00 75,000.00 

 TOTAL   MWK 6,133,000.00 

 TOTAL  USD at approx. roe 800   US$ 7,666.25 
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