
Veterinärer utan gränser – Sverige 
Protokoll från styrelsemöte 29 maj 2017 

 
Plats: VHC, Ultuna/telefon 
 
Telefon: Siri Adler-Lennström, Jan Krister (JK) Larsson, Linda Perttula 
Ultuna: Sofia Daresjö, Johanna Eliasson, Johanna Johnsson, Erik Jönsson, Johan Lindsjö, John-
Filip Lundin, Elisabeth (Lisa) Persson, Mikaela Tarandi.  
Frånvarande: Ylva Lindgren.  

 

§29/17. Mötet öppnas  
JK Larsson förklarar mötet öppnat. 
 

§30/17. Val av protokolljusterare  
Erik Jönsson väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 
§31/17. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
§32/17. Konstituering av styrelsen 
Ordförande: Siri Adler Lennström  
Vice ordförande: JK Larsson  
Kassör: Elisabeth Persson 
Sekreterare: Johan Lindsjö 
Info-Kom-gruppen: John-Filip Lundin (övriga medlemmar: Sofia Daresjö och Erik Jönsson) 
Ansvarig studentgruppen: Sofia Daresjö 
Ansvarig medlemsbladet: Erik Jönsson 
Materialansvarig: Elisabeth Persson 
Verksamhetsansvarig: Siri Adler Lennström 
Övrig ledamot: Linda Perttula 
 
Suppleanter: Johanna Eliasson, Johanna Johnsson, Erik Jönsson, Ylva Lindgren, Mikaela Tarandi 
 
Fastställande av firmatecknare gjordes vid årsmötet eftersom både ordförande och kassör 
valdes då. 
 
§33/17. Föregående mötesprotokoll 17-04-19 
Bordläggs till nästa möte. 
 
§34/17. Verksamhetsfrågor  
 
§34.1/17. Ekonomi Se bilaga 1. 
 
Kassören får i uppdrag av styrelsen att betala ut 2000 kr till LAPS för åsnekärra samt bevakar  
att 2 000 kr för detta betalas in av Knivsta smådjursklinik under 2017. 



 
Kassören ges i uppdrag av styrelsen att i samråd med ordförande och sekreterare 
(sammankallande i MAWO-gruppen) formulera nytt avtal med MAWO och när det signerats av 
alla parter betala ut projektbidrag enligt budget, dvs ca 20 000 kr (efter avdrag av redan 
förbrukat från ca 25 000 kr i totalt bidrag).  
 
Kassören ges i uppdrag av styrelsen att i samråd med ordförande formulera avtal med MLAF och 
när det signerats av alla parter betala ut bidrag om USD 1 200, dvs ca 1 000 kr mer jf budget.  
 
Kassören ges i uppdrag av styrelsen att i samråd med ordförande formulera nytt avtal för 
djurhälsoutbildning inom ZASP och när det signerats av alla parter betala ut bidrag enligt 
budget, dvs 10 000 kr.  
 
Lisa ansvarar för detta. 
  
§34.2/17. Info-Kom-gruppen 
Kontaktuppgifter 
Styrelsemailen är nu bekräftad att den går till samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter. 
 
Sponsring 
Huvudsponsorn Triolab har inte hört av sig avseende fortsatt sponsring.  
 
Erik fortsätter söka Triolab för besked.  
 
Facebook 
Har inte hänt så mycket sedan föregående möte. Händelser som är intressanta för följare på 
Facebook ska vidarebefordras till Sofia.  
 
Sofia tar hand om detta.  
 
§34.3/17. Medlemsbladet 
Nyligen utkommit med gediget innehåll. Material till kommande nummer ska samlas in. 
Deadline för nästa nummer inte bestämt.  
 
Erik och Lisa ansvarar för färdigställandet av ett nytt medlemsblad.  
 
§34.4/17. Studentgruppen 
Ska sammankallas efter sommaren.  
 
Sofia ansvarar för detta.  
 
§34.5/17. Aktuella projekt Se bilaga 1.  
MAWO 
MAWO-gruppen höll ett möte i Uppsala 17-05-04, där erfarenheterna från senaste resan och 
framtida samarbete diskuterades. Nytt besök, inkl. workshop ABC-kampanj, planeras till hösten 
2017 alternativt vintern 2018. 



 
§34.6/17. Övrigt 
§34.6.1./17. Rapport verksamhetsmöte 
Arbetsdokumentet är uppdaterat (bilaga 2). Nytt verksamhetsmöte ska hållas under första 
delen av juni.  
 
Siri kallar till verksamhetsmöte via Doodle. 
 
§35/17. Redovisning av per capsulam-beslut 
Bokdonation till veterinära verksamheter i Kenya. Se bilaga 3. 
 
§36/17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§37/17. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte bör hållas under första halvan av juli.  
 
Johan skickar ut en Doodle.  
 
§38/17. Mötet avslutas 
JK förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Underskrifter 
 
 
 
JK Larsson 
Mötesordförande 
 
 
 
 
Johan Lindsjö     Erik Jönsson 
Sekreterare      Justerare 
 
 
 
Bilagor 
1. Rapport ekonomi och prio-projekt 17-05-29. 
2. Arbetsdokument VSF 2017-05-28. 
3. Redovisning per capsulam-beslut 17-05-14 avseende bokdonation till veterinära 
verksamheter i Kenya. 



Bilaga 1 
 

 

Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2017-05-29 

 
EKONOMI och MEDLEMMAR MM 

Saldo på bankkontot 2017-05-27 = 162 856 kr. 

Gåvor och sponsring erhållna/lovade sedan föregående möte: 

- Bidrag om 2 000 kr till MAWO från Scandivet har inkommit.  
- Av Ecolab donerad handsprit har mottagits och förvaras hos Inst f afb, SLU. Värde över 10 000 kr. De 

har därmed erbjudits huvudsponsorskap. Svar inväntas. VSF behöver diskutera hur gåvan ska förvaltas. 

Medlemsavgifter sedan föregående möte: 

- Flera medlemmar, inkl två företagsmedlemmar, har betalat årsavgift för 2017 och VSF har nu 68 
enskilda medlemmar och fem företagsmedlemmar. 

Kommande utgifter och kort rapport om gamla och nya prioprojekt: 

- Till MAG för Bufty, 45 500 kr är reserverade (varav 25 000 kr som erhållits från AniCura 2016). Enligt 
beslut på årsmötet avskrivs reservationen om inget nytt avtal tecknats före 2017-06-30.  

- Bidrag till Mongolietaktivitet om 8 500 kr (reserverat enligt beslut 2016-05-23). Delredovisning har 
erhållits och besked om resterande utgifter väntas. 

- Resterande bidrag till utbildning inom mjölkkooperativ i Zambia om 2 324 kr läggs vilande enligt beslut 
på årsmötet. 

- Lilongwe Wildlife Center i Malawi (missats förra rapporten) – 8 280 kr är reserverat fr 2016. Enligt 
beslut på årsmötet avskrivs reservationen om inget nytt avtal tecknats före 2017-06-30.  

- MAWO – på årsmötet beslutades om 25 000 kr i stöd för 2017. Knappt 5 000 kr är redan förbrukat till 
bord, mediciner från Sverige och mediciner inköpta i Tanzania vid kassörens besök (ersättning ska 
utbetalas). Avtal ska nu skrivas och när det är klart ska ca 20 000 kr överföras.    

- LAPS – årsmötet biföll avsättning av 11 000 kr vilka redan intecknats för besök av Johnson Lyimo, 
MAWO, hos LAPS i maj 2017. Kassören har lagt ut för de kostnaderna och ersättning om 10 801 kr ska 
utbetalas. Rapport om besöket ska komma.  
 Stöd till en prototypkärra för åsnor har önskats. Smådjurskliniken i Knivsta kommer att hålla en 

loppis i sommar och kan bidra med intäkt från det. Kan VSF lägga ut så länge?  
- LSPCA, Malawi – avtal är skrivet och undertecknat och överföring av ca 15 000 kr har nu lagts in enligt 

beslut 2017-03-26.  
- MLAF i Bangladesh – kassören hade missat MLAF i den budget som ingick i årsmöteshandlingarna men 

det justerades under mötesförhandlingarna. Beslutet blev 10 000 kr eller mer (tidigare förslag var 
15 000 kr) om ytterligare resurser blir tillgängliga. Avtalsförberedelser påbörjade genom kontakter med 
Salma Sultana. 

- ZASP – årsmötet beslutade om nytt bidrag till djurhälsoutbildning under 2017 och avtal ska skrivas. 

Kvarstår att göra sedan tidigare:  
- Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut – ej gjorts än. Beslut om minhundar inväntas. 
- Kontakt med Kristina Osbjer enligt tidigare rapporter har ej tagits än. KO är ej medlem i år. Förslås att 

beslutet om uppvaktning med minhundsfadderskap annulleras. 
- Enligt årsmötets beslut läggs nu förberedelser för 90-kontoansökan på is.   

 
DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 
Se donation av handsprit enligt ovan vilken har ett så högt värde att det kan räknas som sponsring.  

Några fler böcker har erhållits och Åsa Fahlman har donerat en märkningsutrustning som det visat sig att 
LSPCA är i behov av. Transport kommer att ske när möjlighet ges.    

Böcker har donerats till veterinärutbildningen i Nairobi med hjälp av VSF-medlemmen Johanna Lindahl. Se 
per capsulam-beslut. 
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Arbetsdokument VSF 

Senast uppdaterad av Siri Adler Lennström 2017-05-28 

Grönt=ska göras Rött=färdigt 
 

PR/Sponsring 

Aktuellt 

Vi har nu flera sponsorer men behöver uppdatera information i foldrar och på hemsidan. 

Åtgärder 

 
Info com gruppen påbörjar det arbetet 

 

Hemsida och Facebook 
 
Beskrivning Ansvarig  

Hemsidan uppdateras löpande efter behov.  Info com gruppen 

Åtgärder 

Ny hemsida färdigställd 2013 av Novawebb (keep calm web). Löpande att protokoll publiceras på 
hemsidan. Ok från revisorer att det inte behöver vara signerade versioner. 
Ny bild är utlagd. Finns nu länk till MAWO 
 
 Paypalkonto? Vi har nu ett paypal konto men vilande, kostar för mycket. 
Projektbeskrivningar på hemsidan behöver uppdateras, inkl översättning till engelska.  
Flera projektbeskrivningar har uppdaterats 
 
Fler länkar till veterinärstudenternas examensjobb ska läggas till 
 
Oklart om företagsmedlemskap med serviceavgift är nödvändigt att ha kvar eller om ”gåva” 
fungerar för avdrag. Utredas! 
 
Information om möjligt att söka resebidrag till konferensdeltagande bör infogas under medlemsinfo 
på något sätt. Avvakta 

 

Beskrivning Ansvarig 
Information på Facebook Sofia 
Åtgärder 
 
En FB grupp skall skapas om minhunden Bufty. Finns men osäkert om den kan användas. 
FB behöver uppdateras oftare. Kan länka till MAWO när vi inte har några andra nyheter 
 

Policyfrågor 

Policybehov Ansvarig 
Vilda djur ?? 
Åtgärder 
 
Styrelsen har tillsatt en diskussionsgrupp som har haft ett första möte. Forts följer 
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Policybehov Ansvarig 
Organisationser som tar emot volontärer Comgruppen? 
Åtgärder 
2016:   vi kan länka till de vi samarbetar med men måste framgå tydligt att vi bara förmedlar 
kontakt.  
Policybehov Ansvarig 
Medlemskap i VSF-International JK o Siri 
Åtgärder 
2017: Vid årsmötet togs beslutet att vi vill bli medlemmar. I oktober deltar vi på VSF-Internationals  
årsmöte i Portugal och blir då förhoppningsvis invalda. 

 

Socialt 

Beskrivning Ansvarig 
På förslag ska en aktivitet anordnas per termin? Lisa P 
Åtgärder 
 

 

 

PROJEKT - AniCura 

Aktuellt 

AniCura är huvudsponsor 2015-2017 Under 2016 stöds minhunden Bufty 

Åtgärder 

LP har förberett bildmaterial som de ska ha snurrande på sina kliniker. 
Vi avvaktar besked om Bufty, om inga avtal skrivna innan utgången av juni ska vi försöka få Anikura 
intresserade av att stödja något annat av våra projekt istället 
 

 

PROJEKT - LSPCA – Malawi 

Beskrivning Ansvariga 

Stöd till kastrations- och vaccinationskampanjer. Ev ska svenska veterinärer 
åka dit som volontärer.  

? 

Åtgärder 

 
 
 

 

PROJEKT - Zambia – ZASP - djurhälsoutbildning 

Beskrivning Ansvarig 

Stöd till veterinärassistenter för genomförande av utbildningsprojekt om 
djurhälsa. 

Lisa P 

Åtgärder 
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Kurs nr 3 hölls i början av juli.  
Projektor har införskaffats och har åkt iväg   
Bevaka rapportering av projektet. Under 2017 ska 1 kurs hållas och flera sk awareness 
meetings 

 

PROJEKT - Zambia – ZASP - latriner 

Beskrivning Ansvarig 

Skolor i Kakoma-området behöver latriner och hygienutbildning. Lisa P 

Åtgärder 

Dubbellatrin nästan klar + en till ska byggas för nya pengar 
Bevaka rapportering av projektet. 

 

PROJEKT - Zambia - mjölkkooperativ 

Beskrivning Ansvarig 

Hjälp till MFS-studier och utbildning inom mjölkkooperativ Lisa P 

Åtgärder 

 Reserverade medel förvaltas vidare, alternativt omfördelas? 

 

PROJEKT - Zambia - veterinärutbildning 

Beskrivning Ansvarig 

Utrustning till kirurgiutbildning Lisa P 

Åtgärder 

Har fått utrustning och klinikkläder 
 

NYTT PROJEKT – LAPS 

 

Beskrivning Ansvarig  

Dog population manegement och djurvälförd. På sikt även åsnehälsa och viltprojekt Lisa P 

Åtgärder  

Lisa har varit där. Samarbete m MAWO har initierats.  

 

 

PROJEKT - Minhundar Irak 

Beskrivning Ansvarig 

Fadderprogram har funnits i några år i Kambodja och Irak men Kambodja har 
avslutats pga ny organisation där. Ingen stor omfattning men några 
fadderpengar per år. Stöd från faddrar gick till t ex vaccinationer, mediciner, 
leksaker till träning etc. 
Från 2015 en minhund i Irak som vi, tillsammans med AniCura, står för 
underhållskostnader av. Ev byte till Kambodja igen, forts följer 

JK 

Åtgärder 
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Om inget nytt avtal har tecknats innan 2017-06-30 avslutas samarbetet.  

 

 

NYTT PROJEKT- MAWO, Tanzania 

 

Beskrivning Ansvarig 

Hund- och åsnehälsoprojekt ? 

Åtgärder 

Har skickats hundfångarsaker och lite annan utrustning med Johanna. Avtal är tecknat. 
Fortsatt stöd, målet är att bidra till ökad djurvälfärd vid t ex infångandet av hundar och genom 
smärtlindring vid kirurgiska ingrepp. Kommande besök i höst, senast i början på nästa år planeras. 
Förslag att en workshop hålls med fokus på kastrationskampanjerna (planering/census, infångande, 
hygien, anestesi, kirurgi, smärtlindring, tillbakasläppande, post-operativ kontroll, etc.), kombinerat 
med praktiska förevisningar under fält-/klinikarbete. Lisa S., Majsan och Johan är intresserade av att 
åka en kortare period, 7-10 dagar. Doodle kommer att skickas ut för övriga intresserade efter 
sommaren. 
 
 
 

 

NYTT PROJEKT – Lilongwe Wildlife Centre, Malawi 

 

Beskrivning Ansvarig  

Viltvårdsreservat och rehabiliteringscenter som hjälper både skadat vilt och räddar 
djur från fångenskap  

? 

Åtgärder  

Bidrag till den ambulerande verksamheten.  Förslag på att projektet avbryts alt läggs 
på is.. 

 

 

 

NYA IDÉER 
 
Lydias pappa arbetar i flera länder i Sydostasien och har genom Svenska kyrkan kontakt 
med lantbruksprojekt som liknande ZASP skulle kunna bli aktuella för samarbete. 
 
”The underdog project” med ungdomar i Sydafrika – stöd på något sätt? Sofia vet mer. 
 
Ordna studieresor i föreningens ”regi” (dvs enbart samordnare)? Förslag: ordna en 
medlemsresa till MAWO 
 

Veterinärkompis- Ylva tar fram en plan på hur det skulle kunna se ut. Skicka ut till 
medlemmar under 2017 och se om någon är intresserad av att driva det 
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En av våra medlemmar är med i en referensgrupp som samarbetar med 
veterinärutbildningen i Kambodja. Bjuda in till ett verksamhetsmöte och berätta? 

 

På gång ev nytt projekt i Bangladesh 

 

 

VILANDE 

Nepal - djurhälsa 

 

Beskrivning Ansvarig  

Stöd till organisation i Nepal, först med anledning av jordbävning men 
senare generellt. Erik Gammelgård har kontakt med Dr B som har 
lämnat en lång lista med möjliga projekt inom djurhälsoområdet. 

 

Åtgärder  

Vilande  

 

SAVES – Pakistan 
 

Beskrivning Ansvarig 
Lantbruksdjur/kameldjur. 
Sponsring av projektor för utbildning på landsbygden om djurskötsel 
och sjukdomar. 

Lisa Persson internt 
Kerstin de Verdier externt 

 

Åtgärder 
Vilande.  

 

IPAN – Indien  
 

Beskrivning Ansvarig 
- Studieresa med Johan som guide (liknande resan till Malawi/Zambia) våren 2015. 

Hjälp till MFS-studier. 

- Möjlighet för leg. veterinärer att arbeta som volontärer. 

Johan Lindsjö 

- Åtgärder 

Stöd till MFS-studenter gavs 2013. Inget därefter, dvs ingen reseplanering bl a pga att 
kontakter inom IPAN varit utomlands en längre period. 
Ht 2015: Vilande. Johan tar tag i det igen när möjlighet ges. 

 

Seminarium 

Beskrivning Ansvarig 
Seminarium för smådjursveterinärer med föreläsning om hotande importsjukdomar 
och regler kring införsel/smuggling, ”när bör jag fatta misstanke och vad gör jag”.  
Under verksamhetsmöte diskuterades möjligheten att förlägga seminariet en helg 
och samordna detta med en fest för VSF’s medlemmar. 

Vakant.  
Samordnare 
saknas. 

Åtgärder 
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 Vilande tills vidare. 

 

SLUTFÖRT 

Policybehov Ansvarig 
Gatuhundar Elina 
Åtgärdat 
Klar under 2014 och finns publicerad på hemsidan. 
 

NYTT PROJEKT - Mongoliet - gethälsa 

 

Beskrivning Ansvarig  

Getter i ett område med snöleoparder verkar ha hälsoproblem som VSF-Sverige 
eventuellt kan bidra med stöd till utredning av. 

Lisa P 

Åtgärder  

MFS genomfört. Ingen fortsättning planerat  

 



Redovisning av per capsulam-beslut  
att fastställas vid styrelsemöte 2017-05-29 

Ärende: Bokdonation till veterinära verksamheter i Kenya 

Under 2016 kontaktades undertecknad av Torkel Ekman, SLU och numera medlem i VSF-Sverige, 
angående litteraturinsamling till Pwani University i Kenya eftersom de planerar en 
veterinärutbildning. Upprop inom SLU resulterade i att en hel del litteratur erhölls. 

Med hjälp av Johanna Lindahl, medlem i VSF-Sverige som ofta reser mellan Sverige och Kenya, 
transporterades en väska med böcker till Nairobi under hösten 2016. Efter flera påminnelser 
avhämtades böckerna så småningom. 

Eftersom det är osäkert om Pwani alls kommer att starta en veterinärutbildning och att det har 
varit svårt att få dem att specificera vilken litteratur de prioriterar vill vi avvakta med fortsatta 
leveranser av böcker till dem. 

Det finns dock stort behov av litteratur i andra veterinärmedicinska verksamheter i Kenya och som 
Johanna Lindahl har direktkontakt med och som hon kan medföra böcker till. 

Frågeställning för per capsulam-beslut som ställdes till styrelsen 14 maj 2017: 

a) Ställer sig VSF-styrelsen positiv till att vi, via Johanna Lindahl, förmedlar en del av den litteratur som vi
fått i donation till aktörer inom veterinärområdet i Kenya, till exempel veterinärutbildningen i Nairobi
och District Veterinary Service i Kisuma, samt Pwani University, om de lämnar besked om vad de
önskar?

b) Ställer sig VSF-styrelsen positiv till att vi frågar våra medlemmar om donation av litteratur inom
områden som efterfrågas av ovan nämnda instanser i Kenya, men som vi inte har i våra samlingar för
närvarande?

Redovisning av styrelsens svar 

Svar: JA erhölls för båda frågorna från sex ordinarie ledamöter samt från förslagsställaren (sju = 
alla ordinarie) och från tre suppleanter. 

Fortsatt handläggning 

Baserat på ett positivt svar packade 
undertecknad en väska med böcker inom 
områdena mikrobiologi, livsmedelshygien, 
farmakologi, epidemiologi och grismedicin 
som medfördes till Nairobi av Johanna 
Lindahl 16 maj 2017. Via e-post meddelade 
Johanna 19 maj att böckerna överlämnats 
till Prefekten på Department of Public 
Health, Toxicologi and Pharmacology på 
University of Nairobi. 

Elisabeth (Lisa) Persson 
Kassör Veterinärer utan gränser - Sverige 

Bilaga 3 
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