
Veterinärer utan gränser – Sverige 
Protokoll från styrelsemöte 3 september 2017 

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

 

§46/17. Mötet öppnas  

Siri Adler Lennström förklarar mötet öppnat. 
 

§47/17. Val av protokolljusterare och mötessekreterare  
Mikaela Tarandi väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 
§48/17. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
§49/17. Föregående mötesprotokoll 

§49.1/17 Protokollet från 17-04-19 godkänns och läggs till handlingarna. 
§49.2/17 Protokollet från 17-07-14 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
§50/17. Verksamhetsfrågor  

§50.1/17. Ekonomi  

Se bilaga 1.  

§50.2/17. Info-Kom-gruppen 
Facebook 
Sofia har lagt upp en bild på en dog dipping-bassäng hos MAWO som vi bidragit till.  
 
Sponsring 
Inget att rapportera.  
 
Hemsidan 
John-Filip har uppdaterat protokollen.  
 
§50.3/17. Medlemsblad och medlemsinformation 
Angående upplägg inför kommande nummer avvaktas möte med studentgruppen. Förslag från 
Lisa att skriva om World Rabies Day. 
 
Sofia återkommer med information efter mötet.  
 
§50.4/17. Studentgruppen 
Intresseanmälan ska skickas ut och ett möte ska sammankallas under september.  
 



Sofia ansvarar för detta.  
 
§50.5/17. Aktuella projekt  
ZASP, MAWO, LAPS, MLAF, LSCPA, Minhundar, Mongoliet, Mjölkooperativ i Zambia, Lilongwe 
Wildlife Center - se bilaga 1.  
 
MAWO  
Styrelsemötet beslutar att VSF-Sverige avsätter ca 5 000 kr utöver tidigare bidrag till MAWO för 
a) inköp av kylbox, kattväska och munkorgar samt b) ett kontantbidrag som utbetalas vid inköp 
lokalt i samband med aktuell volontärperiod. 
 
Minhundar 
JK har haft kontakt med AniCura och lämnat förslag på projekt. Siri kommer att ta kontakt med 
den nya kontaktpersonen på AniCura. Lisa kommer att delta i utformandet av nya avtal.  
Information och erforderliga handlingar kommer tillsändas styrelsen.  
 
JK, Siri och Lisa ansvarar för detta.  
 
 
§50.6/17. Rapport verksamhetsmöten/aktiviteter 
Inget möte har hållits sedan föregående styrelsemöte, men ska hållas i mitten av oktober. 
 
Johan kallar till möte (se §53/17. Nästa styrelsemöte). 
 
§50.7/17. Övrigt 
§50.7.1/17. Rapport VSF-International 
Frågan om hur många som ska åka till årliga mötet i Lissabon, Portugal, 6-7 oktober, togs upp. 
SVF Sveriges ekonomi tillåter att en person åker. Styrelsemötet beslutar att Siri deltar på mötet. 
Där presenterar hon VSF:s aktiviteter under det senaste året. Under mötet kommer beslut att 
fattas om eventuellt inval av VSF-Sverige som fullvärdiga medlemmar i VSF-International.  
 
Siri rapporterar till styrelsen efter mötet.  
 
§50.7.2/17. Kursavgifter paravets 
Se bilaga 2.  
Styrelsemötet beslutar att att VSF-Sverige bidrar med kursavgiften á 79 USD per person till Irene 
Anthony, MAWO, respektive Likando Songiso, LAPS, för deltagande i webbkursen One health – 
connecting humans, animals and the environment under hösten 2017.  
 
Styrelsemötet accepterar att Lisa i egenskap av kassör betalat ut i förskott till Songiso i samband 
med annan överföring till LAPS och att hon lägger ut detta belopp via personligt kort till Irene.  
 
Länken till kursen läggs ut på Facebook-sidan.  
 
Lisa ansvarar för överföring av medel och Sofia för upplägget på Facebook.  
 



 
§51/17. Redovisning av per capsulam-beslut 
Inga beslut finns att redovisa.  
 
§52/17. Övriga frågor 
§52/17.1. Roll-up 
En ny roll-up har inköpts av JK. 
 
§53/17. Nästa styrelsemöte 
Doodle skickas ut avseende 21, 22, 28, 29 oktober. Doodlen avser även tid för 
verksamhetsmöte, någon gång innan styrelsemötet.  
 
§54/17. Mötet avslutas 
Siri förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Underskrifter 
 
 
 
Siri Adler Lennström 
Mötesordförande 
 
 
 
 
Johan Lindsjö     Mikaela Tarandi 
Mötessekreterare     Justerare 
 
 
 
Bilagor 
1. Rapport ekonomi och projekt.  
2. Kursavgifter paravets. 
 



Bilaga 1 
 

 

Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2017-09-03 

 
EKONOMI och MEDLEMMAR 

Saldo på bankkontot 2017-09-02 = 107 138 kr  

Intäkter sedan föregående rapport: 

- 10 000 kr från Triolab 
-   2 100 kr i gåva (varav 2 000 kr från Maria och Kjell Falkesten) 
-   1 875 kr i donation från handspritsmottagare 
-      625 kr i medlemsavgifter 

Gåvor och sponsring erhållna/lovade: 

- Smådjurskliniken i Knivsta har utlovat sponsring av åsnekärra till LAPS. Ej erhållet än. VSF har lagt ut så 
länge (se nedan angående utgifter och i rapport om LAPS). 

- Flera lådor handsprit hämtades av JK Larsson i början av sommaren. Vem var mottagaren? Vad kan vi få 
i sponsring för det? 

Utgifter sedan föregående rapport: 

Utlägg till LAPS för prototyp av åsnekärra (sponsring inväntas enligt ovan): Överföring har gjorts till Lynne 
Mendelsohns konto enligt godkännande vid förra styrelsemötet eftersom åsneverksamheten i Livingstone 
inte har eget konto ännu. Ca 2 000 kr var utlovat för kärran vilket blev ca 230 USD. I samband med att 
överföringen skulle göras uppkom även förfrågan om sponsring av 79 USD i kursavgift (se separat bilaga) för 
paravet Likando Songiso som arbetar tillsammans med LAPS och Lynne Mendelsohn i olika 
djurhälsosammanhang. Kassören hann inte genomföra ett per capsulam-beslut pga andra åtaganden men 
är beredd att själv skänka motsvarande summa om VSF inte bifaller ansökan. För att spara bankkostnader 
(250 kr per överföring) tillfogades 79 USD till den överförda summan för åsnevagnen.  

Totalt blev det i kronor 2 489:55 och därtill 250 kr i överföringsavgift.   

Väntade utgifter: 

- Faktura om 9 375 kr (inkl moms) har erhållits från den auktoriserade revisorn för revision av 
verksamhetsåret 2016.  

- Ersättning till MFS-studenterna som var i Mongoliet 2016 ska utbetalas under september månad. 
- Se separat förslag om stöd till kursdeltagande för paraveterinärer som jobbar med MAWO och LAPS 

(2 x 79 USD varav 79 USD redan utbetalats). 
- Se MAWO-rapport nedan angående förslag om inköp och medicinbidrag att förmedla i samband 

med att Anna Eriksson med kollega ska vara volontärer hos MAWO i slutet av september. Totalt 
föreslås avsättning av 5 000 kr.  

- Nytt minhundsprojekt i Kambodja? 

Medlemsavgifter sedan föregående möte: 

- En ny medlem har tillkommit och två som var medlemmar 2016 har nu betalat för 2017. VSF har för 
närvarande 74 enskilda medlemmar och tre (ev fem) företagsmedlemmar. 

 

DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 

- Blå Stjärnan i Göteborg har donerat flera lådor med klinikmaterial till oss. Tack till Mikaela som 
förmedlade kontakt med hennes kurskamrat Mathilda som med hjälp av sina föräldrar löste 
transporten till Uppsala i slutet av augusti.  

- Inventering av insamlat material pågår och ordförande har hjälpt till i bedömningen av värdet. En del 
gammalt eller obrukbart har kastats.  



Bilaga 1 
 

 

 

PROJEKTRAPPORTER: 

- ZASP – En preliminär, oredigerad rapport om huvuddelen av aktiviteterna inom djurhälsoutbildningen 
2016-17 har erhållits från Agneta Håkangård. Enligt avtalet skulle vi ha fått slutrapporten senast 31/8 
men Agneta Håkangård har bett om förlängning eftersom hon åker till ZASP i mitten av september och 
kan reda ut vissa oklarheter i rapporten när hon är på plats. Kassören biföll begäran eftersom det är av 
värde för oss att få en genomarbetad slutrapport. 

- MAWO – Nuvarande avtal VSF-MAWO gäller till 2017-09-30. Föreslås att ytterligare ca 5 000 kr avsätts 
för att förmedlas i samband att Anna Eriksson och en av hennes kollegor åker till MAWO som 
volontärer 16/9 – 6/10.  

Planeringsmöte ska hållas med dem och material (det väntande bordet, en del donerat mm) skickas 
med dem om möjligt. MAWO har önskat t ex kylbox med cigarettändaruttag från Sverige för att få god 
kvalitet. Likaså önskar de en kattväska och mjuka munkorgar av bättre kvalitet än de som tidigare 
förmedlats. 

För inköp av vaccin och mediciner är det bättre att bidra med ekonomiska medel på plats i Tanzania och 
det är därför en möjligt att medel överförs från VSF till Anna som på plats betalar för inköp av 
rabiesvaccin mm.   

 Kan VSF-Sverige avsätta ca 5 000 kr utöver tidigare bidrag till MAWO för a) inköp av kylbox, 
kattväska och munkorgar samt b) ett kontantbidrag som utbetalas vid inköp lokalt i samband 
med aktuell volontärperiod? 

Se även separat dokument angående ansökan om stöd till kursavgift från Irene Anthony, paravet som 
arbetar med MAWO. 

- LAPS – Kassören har enligt uppdrag överfört bidrag till en prototypkärra för åsnor enligt ovan. LAPS 
arbetar just nu hårt med insamling av medel till World Rabies Day 28/9 för att kunna göra en stor 
vaccinationsinsats då. Enligt senaste rapport på Facebook har de nu fått in över 1 700 USD (av 2 000).  
 
Se även ovan och separat ansökan om bidrag till kursavgift från paravet Likando Songiso. 
 

- MLAF i Bangladesh – Processen med att få samarbetet mellan VSF och MLAF godkänt pågår. Salma 
Sultana har rapporterat att ett steg har passerats utan problem men att besked från nästa nivå 
förväntas dröja ca 5 månader. Banken har lovat att den av VSF överförda summan är i säkert förvar 
under tiden som godkännandeprocessen pågår.    

- LSPCA, Malawi – besked väntas avseende om det bidrag som vi utbetalat har nått fram.  

- Minhundar - angående möjligt nytt minhundsprojekt i samarbete med AniCura hänvisas till e-post från 
JK Larsson per 2017-07-17.   
 

- Mongoliet – 8 500 kr reserverat – slutredovisning inväntas från de berörda studenterna. 

- Mjölkkooperativ i Zambia - vilande. 

- Lilongwe Wildlife Center i Malawi – vilande - 280 kr finns reserverade (se protokoll från 2017-07-14). 

 

 



Till styrelsen för VSF-Sverige från kassör Elisabeth Persson - Kursavgifter 
 
I juli 2017 fick jag, kassör i VSF-Sverige, via e-post en ansökan (se a)) om bidrag till kursavgift från 
Irene Anthony som arbetar med MAWO i Tanzania där jag har träffat henne. Hon är mycket 
engagerad och kunnig och en värdefull kapacitet för MAWO. De ämnen som kursen omfattar är 
högst centrala för de mål som VSF-Sverige har. 
 
En annan engagerad och värdefull medarbetare finns hos LAPS i Zambia, Likando Songiso, sm jag 
träffade vid besök i Livingstone i november 2016. Han frågade då om jag kände till någon 
webbaserad kurs för han vill väldigt gärna vidareutbilda sig. Jag förmedlade därför länken till kursen 
som ges av University of Basel till Lynne Mendelsohn och erbjöd Likando Songiso att ansöka om 
bidrag till kursavgiften vilket han gjorde (se b)). Enligt den ekonomiska rapporten från kassören har 
den kursavgiften redan överförts till Lynne Mendelsohn och om styrelsen för VSF-Sverige inte bifaller 
finansiering av kursavgiften är jag beredd att själv ersätta det. 
 

 Härmed föreslås att VSF-Sverige bidrar med kursavgiften om 79 USD per person till Irene 
Anthony och Likando Songiso för deltagande i kursen One health – connecting humans, 
animals and the environment under hösten 2017.     

 
 
a) ANSÖKAN FRÅN IRENE ANTHONY 

 
Dear Madam, 

My name is Ms. Irene Wairimu Gichingiri. I am a veterinary paraprofessional who is passionate on 

issues of animal welfare, health, public health and the One health concept. 

I came across an online course "Connecting Humans, Animals and the Environment" offered by 

University of Basel. The link is shared below the statement. 

https://www.futurelearn.com/courses/one-health/2/ 

I would like to cordially tender my request to VSF Sweden for funding to pursue the above stated 

course which is offered at a fee of 79$ US dollars. 

The motivation to take up this course is that I will be equipped with knowledge on the three Co-

dependent areas that is human, animals and the environment and their relationship in the one health 

concept. These three areas are important especially in the disease prevention and control program for 

both humans and animals.  

The knowledge acquired will be of great importance to Africa and globally having direct and indirect 

benefits to the government and all stakeholders as we aim to reduce/eradicate disease transmission 

between animals and humans. 

Topics to be taught are: 

 Advantages of a closer cooperation between human and animal health 

 Transdisciplinary processes that can solve an everyday One Health problem 

 Shortfalls resulting from poor communication between human doctors and veterinarians 

 Social-ecological perspectives for the improvement of human and animal well-being 

 Fundamental principles of cross-sector human and animal health economics 

 Environmental policy and law that supports food safety 

 Prevention of diseases from livestock to human via food 

 Matrix calculations to describe growth rates of populations 

 Principles of disease transmission dynamics between humans and animals 

 Collection of vaccination coverage data 

 Interpretation of vaccination coverage data 

 The rabies problem in the World and the potential for its elimination in Africa 

 

https://www.futurelearn.com/courses/one-health/2/


The course will run from 25th September 2017 for a period of 6 weeks and is available both free and 

with a fee. The free module has no tests and certificate whereas the paid for module has access to both 

a test, certificate and unlimited access to literature even after the course. 

 

I kindly request for facilitation to pursue this course. 

Thank you 

 

Irene Anthony 

Meru Animal Welfare Organization 

PO BOX 12677, Arusha, Tanzania 

Alliance Building, USA River 

Office Tel: +255 754 039 854 

Mobile No: +255 769 259 869 

www.meruanimalwelfare.org 

https://www.facebook.com/pages/Meru-Animal-Welfare-Organization 

  

 
 
 
b) ANSÖKAN FRÅN LIKANDO SONGISO 

Dear professor 

It is with great honour and respect that I write requesting for financial support to pursue a web course 

on one health offered by the University of Basel. I am a fully registered veterinary para professional 

based in Livingstone, the tourist capital city of Zambia in central Africa. 

I came to know about the course from Lynne Mendelsohn (one of the founder members of Livingstone 

Animal Protection Society) who sent me an email.  

The interface among human, animal health and the ecosystem is a three core dependant course worth 

pursuing as it will not only enable me have personal knowledge but that which will in turn help others 

understand and change their perception towards animal health, the ecosystem hence help maintaining 

the status core in terms of keeping the core dependency in harmony as regards the one health concept. 

The benefit blends well with not only my country but the present and future global village for the 

benefit of the world in terms of control and prevention of non and zoonotic diseases. 

Your generosity in terms of provision of funding is highly appreciated by me, my country and the 

continent of Africa.  

Thanking you in anticipation of a positive outcome. 

Likando Songiso 

DEPARTMENT OF FISHERIES AND LIVESTOCK DEVELOPMENT  

P.O BOX 60424 

LIVINGSTONE 

MOBILE: +260977632174 

http://www.meruanimalwelfare.org/
https://www.facebook.com/pages/Meru-Animal-Welfare-Organization/202570429835011?ref=hl
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