
Veterinärer utan gränser – Sverige 
Protokoll från styrelsemöte 29 oktober 2017 

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

 

§55/17. Mötet öppnas  
Siri Adler Lennström förklarar mötet öppnat. 
 

§56/17. Val av protokolljusterare och mötessekreterare  
Johanna Johnsson väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 
§57/17. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns.  
 
§58/17. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från 17-09-03 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§59/17. Verksamhetsfrågor  

§59.1/17. Ekonomi Se bilaga 1.  
 
§59.2/17. Info-Kom-gruppen 
Facebook 
Styrelsen föreslår att mer än en person är ansvarig för Facebook-sidan, för delad arbetsinsats 
och ökad kontinuitet.  
 
Det bör kommas överens om hur ofta sidan ska uppdateras (tidsintervall). 
 
Det uppkom förslag på att lägga insamlingskampanjer på Facebook. Ett förslag är det pågående 
toalettprojektet i Zambia.  
 
Se även under §59.4/17. Studentgruppen.  
 
Sponsring 
Avtalet med AniCura sägs upp, men AniCura har utlovat ett sista bidrag á 25 000 kr (till 
kastrations- och vaccinationsverksamhet). De ska vara huvudsponsor även 2018 (se bilaga 1). 
 
Hemsidan 
Enligt JK ska Pelle, Zenap, kunna komma igång med att slutföra betalningslösningen för 
hemsidan i slutet av året. Avtalet med Zenap går ut 17-10-23.  
 
Lisa kontaktar Erik som ska kontakta Pelle, Zenap, angående hemsidesavtal. 
 



§59.3/17. Medlemsblad och medlemsinformation 
Förslag från Lisa att Studentgruppen skriver om World Rabies Day. Lämpligt material till 
Medlemsbladet är sådant som används i föreningen sociala medier, inhämtas från MFS-
projekten, etc.  
 
Sofia diskuterar detta med Studentgruppen. 
 
§59.4/17. Studentgruppen 
Sofia och Erik höll ett möte med drygt 20 intresserade studenter 17-09-26. En 
powerpointpresentation med projektinformation förevisades. Tre-fyra studenter visade intresse 
efteråt och frågade hur man kunde arbeta inom VSF.  
 
En Facebook-plattform har skapats för kommunikation inom Studentgruppen.  
 
Nästa steg blir att bestämma vilka uppgifter som Studentgruppen ska prioritera. Däri kan t.ex. 
ingå arbete med sociala medier, kampanjer, representation vid kongresser/möten, etc.  
 
Sofia håller i detta.  
 
Det kan finnas möjlighet för VSF att lämna ut information, ev. ha med vår roll-up, i samband 
med VMF:s fika vid Veterinärkongressen.  
 
Lisa, Sofia och Mikaela ansvarar för detta, och Mikaela tar kontakt med FiQ-U. 
Lisa och Siri ansvarar för att ta fram material.  
 
§59.5/17. Aktuella projekt  
Se bilaga 1.  
 
ZASP, Zambia 
Styrelsen beslutar att ge kassören i uppdrag att i samråd med ordförande formulera nytt avtal 
om toalettbyggen för 2018 och kontakta ZASP om det. Om det blir aktuellt att bistå med 
ytterligare medel, t.ex. via Facebook-kampanj nov-dec, till fler toalettbyggen, så ska föreningen 
avvakta med formulerande av avtal och först besluta om ett utökat innehåll i ett nytt avtal.  
 
MLAF, Bangladesh 
Styrelsen beslutar att ge ordförande och kassör i uppdrag att, i samråd med Salma Sultana, 
formulera ett tilläggsavtal avseende förlängd projekttid.  
 
Mjölkooperativ, Zambia 
Styrelsen beslutar att ge Lisa i uppdrag att kontakta mjölkooperativet och fråga om det finns 
alternativa projekt vartill kvarvarande medel kan användas.  
 
KAT, Nepal 
Styrelsen beslutar att ge kassören i uppdrag att, i samråd med Elin Ljunger, välja ut lämplig 
utrustning till KAT.  
 



§59.6/17. Rapport verksamhetsmöten/aktiviteter 
Verksamhetsmöte har hållits 29 oktober. Punkter i arbetsdokument (ej bifogat) gicks igenom, se 
i övrigt projektbeskrivning i bilaga 1.  
 
§60.7/17. Övrigt 
§60.7.1/17. Rapport VSF-International 
VSF-Sverige blev under det årliga mötet i Lissabon, Portugal, 6-7 oktober, medlemmar i VSF 
International. På grund av en tillfällig kostnadsökning inom VSF-International så föreslogs en 
medlemsavgift á 8000 kr, vilket nedförhandlades av Siri till 4000 kr för 2018.  
 
Siri rapporterar fortlöpande till styrelsen avseende VSF-International. 
 
§60.7.2/17. Kontakt med katthärbärge i Indien 
En kvinna i Bombay, Priya, som engagerat sig i ett katthärbärge har bett föreningen om hjälp. 
Katterna har omfattande hudproblem och hon önskar även råd kring skötsel av katthärbärgen i 
allmänhet. 
 
Elina Åsbjer och Johan håller i fortsatt kontakt med Priya samt förmedlar kontakter i Indien och 
råd kring hälsoproblemen. 
 
§61/17. Redovisning av per capsulam-beslut 
Inga beslut finns att redovisa.  
 
§62/17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§63/17. Nästa styrelsemöte 
Doodle skickas ut avseende vecka 48 och 50 (fredag, lördag, söndag).  
 
§64/17. Mötet avslutas 
Siri förklarar mötet avslutat. 
 
Underskrifter 
 
 
Siri Adler Lennström 
Mötesordförande 
 
 
Johan Lindsjö    Johanna Johnsson 
Mötessekreterare    Justerare 
 
Bilagor 
1. Rapport ekonomi och projekt 17-10-29. 
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Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2017-10-29 

 
 

EKONOMI och MEDLEMMAR 

Saldo på bankkontot 2017-10-27 = 94 994 kr   

Intäkter sedan föregående rapport: 

- Gåvor – 595 kr 
- Medlemsavgifter – 2 375 kr 

Gåvor och sponsring erhållna/lovade: 

- Smådjurskliniken i Knivsta har utlovat sponsring av åsnekärra till LAPS. Ej erhållet än. VSF har lagt ut så 
länge, enligt tidigare rapport. 

- Flera lådor handsprit hämtades av JK Larsson i början av sommaren. Vem var mottagaren? 
- AniCura har utlovat ett sista bidrag (till kastrations- och vaccinationsverksamhet) och de ska vara 

huvudsponsor även 2018, därefter avslutas vårt samarbete. Stöd till minhundar blir därmed vilande. 

Utgifter sedan föregående rapport 

- Bidrag till MFS-Mongoliet – 5 143 kr (kvarstår ca 3 000 kr) 
- Revision av 2016 – 9 375 kr 
- Bankavgifter swish – 54 kr 
- Toner skrivare – 501 kr 

Kommande utgifter 

- Ersättning till ordförande för resa till VSF International. 
- Ersättning till kassören för utlägg avseende MAWO-verksamhet i samband med svenska volontärers 

besök där. 
- Ersättning till kassören för utlägg avseende kursavgift för MAWO-medarbetare. 

Medlemsantal 

- Tolv nya medlemmar har tillkommit (tack Sofia och Erik respektive Siri) och VSF har för närvarande 86 
enskilda medlemmar och tre (ev fem) företagsmedlemmar. Två företagsmedlemmar fick mail om ny 
medlemsavgift i somras men har inte betalat. Påminnelse ska skickas. 

DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 

- Åsa Fahlman donerade en öronmärkningsutrustning som fick följa med Anna Eriksson och Sandra 
Lundgren till MAWO i Tanzania. 

- Vi har fått fyra mikroskop från Inst f kliniska vetenskaper vid SLU. Deras tekniska standard ska kollas och 
om de är användbara har vi fått godkänt för att förmedla dem till olika samarbetsparter. En av våra 
medlemmar, Jonas Wensman kommer bl.a. att resa till Zambia framöver. 

- En pensionerad veterinär, Eva Örtenberg, har skänkt några kassar med veterinärutrustning. Inventering 
ska göras.     

- Vi har nu blivit varse (se rapport om MAWO) att utgånget material (även om det är kort tid sedan och 
fullt användbart i vissa sammanhang) inte tas emot i andra länder och därför föreslås att allt vårt 
insamlade sorteras och allt utgånget doneras till KTC, Kliniskt träningscenter för veterinär- och 
djursjukskötarstudenter inom SLU. Ett möjligt alternativ är att det används för motsvarande syfte i t ex 
Zambia där vi har kontakter inom veterinärutbildningen men det är i tullen som materialet blir stoppat 
och det är därför ett osäkert alternativ. 

 



Bilaga 1 
 

 

PROJEKTRAPPORTER: 

- ZASP – Rapport om aktiviteterna inom djurhälsoutbildningen 2016-17 (projektslut 30/6) har erhållits 
från Agneta Håkangård och Patrick Kumwenda. Vi har fått detaljrapporter från de sex ”vet senzitation 
meetings” som har hållits och de har utfallit väl. Vi har även fått en sammanfattande rapport från 
gruppen som håller i de besöken. Enligt Agneta Håkangård är det bland de bäst fungerande aktiviteter 
som hon upplevt.  

De fick 10 000 kr för perioden som slutade 30/6 vilket motsvarar 10 400 kwacha och vi har fått 
ekonomisk redovisning som visar att 55 kwacha kvarstår. De har förslag på justeringar i uppläggningen 
och rapporteringen för nästa period vilket är 1/7-17 – 30/6-18 som de också har fått 10 000 kr för. 

 

 

Toaletterna i Efumbeni är nu klara och det är handtvättsanordningen som kvarstår att iordningsställa. 
Vi har fått ekonomisk rapport och anslaget om 12 000 kr (12 670 kwacha) är förbrukat. Vi beslutade på 
årsmötet 2017 om 15 000 kr för skoltoalettbygge under 2018. För att utbetalning ska kunna ske i inför 
2018 behöver avtal förberedas nu. 

 Föreslås att kassören ges i uppdrag att i samråd med ordförande formulera nytt avtal om 
toaletter för 2018 och kontakta ZASP om det. 
 

- MAWO – Nuvarande avtal VSF-MAWO gällde till 2017-09-30. Ytterligare ca 5 000 kr avsattes för att 
förmedlas i samband att Anna Eriksson och en av hennes kollegor; Sandra Lundgren, åkte till MAWO 
som volontärer 16/9 – 6/10. Resväska med utgångna sterila handskar stoppades i tullen och det 
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kostade 50 USD som de fick tillbaka vid utresan. Den sedeln (50 USD) gavs därefter till Johnson. 
Redovisningen av användningen ska efterfrågas. Resterande medel användes dels till inköp i Sverige 
(kylbox och munkorgar), dels till medicininköp i Tanzania. Detaljerad redovisning kommer till nästa 
möte. 

 

Kassören träffade Anna och Sandra 26/10 och fick en kort rapport om deras intryck och erfarenheter. 
MAWO-personalen var mycket vänliga och trevliga och de arbetar väldigt bra med åsnor, skolbesök och 
vaccinationer men hygienrutinerna och medvetenheten om sterilitet vid kirurgiska ingrepp och 
sårbehandling är undermåliga. Öronmärkningsutrustningen som Anna och Sandra hade med sig 
användes inte för de hade inte bestämt hur de skulle märka. De önskar också utbildning och råd 
angående användningen av bedövningspilar. 

Kassörens preliminära reflektioner är att det behövs utbildning angående fälthygienrutiner och 
eftersom Anna E är mycket nöjd med hur det sköts inom LSPCA i Malawi är en idé att någon av deras 
personal besökte MAWO för en utbildnings-
insats. Optimalt vore om det kan ske 
samtidigt med att VSF-volontärer är på plats 
och kan bidra med ytterligare utbildnings- 
och projektplanerings-insatser. 

Fortsatta strategier får diskuteras på 
verksamhetsmötet.  

 

- LAPS  
Inget nytt avseende VSFs kontakter med 
LAPS men de samlade in mer än 2 000 USD 
inför World Rabies Day 28/9 och deras 
slutrapport för den helgen ses i bilden till 
höger. 
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MLAF i Bangladesh – Processen med att få samarbetet mellan VSF och MLAF godkänt pågår. I slutet av 
september fick vi ett brev från myndigheterna som ville få en bekräftelse av oss på det planerade 
samarbetet. Ordförande och kassör formulerade ett svar som postades i början av oktober och Salma 
Sultana informerades. Hon berättade då att hon har haft besök av myndigheterna som har inspekterat 
deras verksamhet. De verkade nöjda och förhoppningsvis kan projektet snart få klartecken.    

Salma har hört av sig och önskar att vi skriver ett tilläggsavtal med förlängd projektperiod eftersom den 
är passerad nu enligt aktuellt avtal.  

 Föreslås att styrelsen ger ordförande och kassör i uppdrag att, i samråd med Salma Sultana, 
formulera ett tilläggsavtal. 

 
Salma Sultana fick ett pris 28/9, ”Mother Teresa Award” (se bild till höger nedan) och hela hennes 
organisation fick ett pris 21/10 (se bild till vänster):  
Our organisation achieved a very precious and prestigious award in Bangladesh on 21st October 2017 
that is “Joy Bangla Youth Award 2017” from Sajeeb Wazed, honourable ICT Advisor to Prime Minister. 
Sajeeb Wazed is son of Prime Minister and a young leader, future Prime Minister of Bangladesh. 

 

 

 

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

- Mongoliet – 8 000 kr reserverat och 8 500 kr utlovat. Kvitton har inkommit från de studenter som 
gjorde MFS i Mongoliet 2016 och summan är 5 143 kr. Eventuellt ska ytterligare analyser göras på det 
insamlade materialet. Kassören föreslår därför att resterande medel reserveras för eventuell 
användning till analyskostnader under 2018. 

- Mjölkkooperativ i Zambia - vilande. 

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

- Nepal - KAT 
Katmandu Animal Treatment center, www.katcentre.org.np   
Kontaktpersonens mejladress: deepesh.dhakal@katcentre.org.np  
 
Veterinärstudent och VSF-medlem Elin Ljunger var hos KAT som volontär ett par månader våren 2017 
och ska dit igen vid årsskiftet. Elin har frågat om VSF kan donera veterinärutrustning som hon kan ta 
med sig. 
 
KAT har två veterinärer (plus ev veterinärer som volontärar), och ca fem eller sex assistenter och 
djurvårdare som hjälper till med hundarna. De driver ett center för gatuhundar (och några få katter) 
som folk anmäler in som skadade/sjuka, eller som de själv hittar. Katmandu har hur mycket gatuhundar 

http://www.katcentre.org.np/
mailto:deepesh.dhakal@katcentre.org.np
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som helst tyvärr! Det är mest trafikskador och slagsmålsskador, men även en hel del hudsjukdomar, 
skabb och andra parasiter, allt möjligt. De försöker hitta hem åt dessa hundar, speciellt valparna, eller 
om det går släpps de ut igen. När jag var där hade de minst femtio hundar på centret! 
De jobbar också med att plocka in hundar för att sterilisera/kastrera och vaccinera mot rabies, samt 
plocka in och avliva hundar med TVT (vilka är många!). Dessa stannar några dagar tills de repat sig efter 
ingreppet och släpps sedan ut igen på samma plats. Hur många de kan ta in per dag beror lite på hur 
många lediga kennlar som finns. Nu ska de flytta till en större anläggning så förhoppningsvis kan de 
effektivisera detta lite mer! Det är en hel del volontärer som hjälper till, med eller utan 
veterinärutbildning, och de går runt enbart på donationer.  
 

 Föreslås att styrelsen ger kassören i uppdrag att, i samråd med Elin Ljunger, välja ut lämplig 
utrustning till KAT. 
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