
Veterinärer utan Gränser – Sverige 
Protokoll från styrelsemöte 3 februari 2018 

 

Närvarande per telefon: Lisa Persson, Siri Adler Lennström, Mikaela Tarandi, Johanna 
Johnsson, Erik Jönsson, Linda Perttula 
Frånvarande: Sofia Daresjö, JK Larsson, Ylva Lindgren, Johan Lindsjö, John-Filip Lundin 
 
§1/18 Mötet öppnas 
Siri förklarar mötet öppnat. För att styrelsen ska vara beslutsmässig (minst fyra ledamöter) 
går Mikaela in som ordinarie ledamot tillsammans med Siri, Lisa och Linda.  
 
§2/18 Val av justerare 
Erik Jönsson väljs till justerare. Linda väljs till mötessekreterare (tillfällig). 
 
§3/18 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkänns med ett tillägg, se §5:7/18 Övrigt. 
 
§4/18 Föregående mötesprotokoll från 171215 
Godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§5/18 Verksamhetsfrågor 
Se bilaga 1 (utskickat av Lisa innan mötet) och bilaga 2 (utskickad i samband med mötet). 
 
§5:1/18 Ekonomi 
Se Bilaga 1 sid 1. 
 
§5:2/18 Info-kom-gruppen 
Husaby har inte svarat vilket vi tolkar som att de inte förlänger sitt medlemskap.  
Erik har gjort ett diplom som vi ska kunna ge företagssponsorer och detta skickas till Lisa för 
synpunkter. 
Sofia har mailat ett förslag på uppdaterad text till facebooksidan. Alla får i uppdrag att läsa 
igenom texten och komma med synpunkter. 
Arbete med att översätta delar av texterna på hemsidan har påbörjats. 
Ingen ytterligare information finns att tillgå om hur arbete med webbsidan och 
webbsideföretaget fortgår. 
Lördag 20/1 hade UDS öppet hus och veterinärstudenterna Alva Molander Sellgren och 
Josefin Sandelius bemannade vårt infobord. Johanna Johnsson hade gjort en tipsrundefråga: 
Vilken typ av verksamhet ger Veterinärer utan gränser Sverige stöd åt i Kakoma, östra 
Zambia? 
1. Vaccinationskampanjer 
X. Bygge av skoltoaletter 
2. Minhundar 
 Över 100 personer stannade till vid VSF-bordet och en hel del av informationsmaterialet 
kom till nytta. Några personer skänkte pengar till insamlingsbössan och två skrev upp sig på 
intresselistan för att bli medlem. Kassören kommer att kontakta dem. 
 
  



§5:3/18 Medlemsbladet 
Har lagts upp i studentgruppen. 2 personer till har anmält intresse för att hjälpa till med 
medlemsbladet. Planen är fortsatt att skriva om World Rabies Day i det första bladet. 
Avvaktar detta tills vi får mer information. 
 
§5:4/18 Studentgruppen 
Vi hade missat information om VMFs näringslivsdag vilken hålls på onsdag 7/2 men vi ska 
försöka ordna representation på något sätt. 
Hygienansvarig på VMF ska kontaktas av Lisa angående donation av handsprit till VMF. 
 
§5:5/18 Aktuella projekt 
Se bilaga 1 sid 2. I bilaga 2 ses motivering från Lynne Mendelsohn avseende ditt 
utbildningsbidrag som vi beslutade om vid styrelsemötet 15 december 2017. 
 
§5:6/18 Verksamhetsmöte – rapport 
Siri har inte skickat ut den senaste versionen. Skickar den till alla och läggs som bilaga till 
protokollet, Bilaga 3. 
 
§5:7/18 Övrigt 
Inget övrigt att ta upp. 
 
§5:7:1/18 VSF International 
Siri har mailat ut en intresseförfrågan om att delta i en workshop som VSF International 
anordnar.  Hittills har ingen anmält intresse om att delta i denna. 
De nya medlemsavgifterna verkar vara godkända nu. 
Nästa årsmöte kommer att vara i Österrike till hösten. 
 
§5:7:2/18 Planering årsmöte 
Nästa årsmöte ska helst vara innan sista maj. Möjliga alternativ är 5, 6, 19, 20, 26 eller 
27/maj. Lisa frågar Ylva om vi kan vara på SVA. 
Siri håller i verksamhetsrapporten och Lisa håller i ekonomidelen. 
 
§5:7:3/18 Preliminär budget 2018 
Se Bilaga 1 sid 3. 
Styrelsen beslutar att donera pengar enligt följande 
- 5 000 kr till minhundarna 
- Ca 30 000 kr till ZASP 
- Ca 25 000 kr till MAWO 
- Ca 25 000 kr till gathundsprojektet LSPCA 

 
§5:7:4/18 Kampanjrapport 
Se Bilaga 1, sid 1. 
 
§6/18 Redovisning av per capsulum-beslut 
Inget att redovisa. 
 
  



§7/18 Övriga frågor 
Suppleant Johanna Eliasson har avsagt sig sin plats i styrelsen på grund av att hon avslutat 
sina veterinärstudier. 
 
§8/18 Nästa möte 
Ska försöka få till ett möte innan Lynne kommer på besök. Johan ombeds att göra en doodle 
för nästa möte, förslagsvis helgen 17-18/3. 
 
§9/18 Mötet avslutas 
Siri förklarar mötet avslutat. 
 
 
Underskrifter 
 
 
 
 
Siri Adler Lennström 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
Linda Perttula   Erik Jönsson  
Mötessekreterare (tillfällig)  Justerare 
 
 
 
Bilaga 1 
Veterinärer utan gränser – Sverige. Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till 
styrelsemötet 180203. 
 
Bilaga 2 
Motivering från Lynne Mendelsohn, LAPS, avseende utbildningsbidrag från VSF-Sverige. 
 
Bilaga 3 
Verksamhetsmötesrapport från ordförande Siri Adler Lennström. 
 
 

 

 
 
 

 

   

 



Bilaga 1 
 

 

Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2018-02-03 

 
 

EKONOMI och MEDLEMMAR 

Saldo på bankkontot 2018-02-02 = 119 655 kr   

Intäkter sedan föregående rapport: 

- Gåvor ospec eller troligen handsprit – 1 750 kr 
- Gåvor ZASP-toa – 850 kr till bankkontot och 311 kr till Paypal  
- Sponsring av Min Veterinär i Skaraborg om 3 000 kr har mottagits  
- Julgåva från Lapplands djurklinik om 1 800 kr har mottagits 
- Insamling från AniCura om 787 kr  
- Medlemsavgifter, 7 875 kr från enskilda och 1 250 kr från Björklinge djurklinik 

Gåvor och sponsring utlovade: 

- ApoEx har utlovat bidrag om 50 000 kr för 2018. Faktura ska skickas och ny logga erhållas från dem. 
- Djurkliniken i Norrtälje ska besökas av kassören i slutet av februari. Besök planerat till början av 

januari ställdes in pga sjukdom. Huvudsponsorskap och donation mot handsprit är utlovat. 

Utgifter sedan föregående rapport 

- Ersättning till kassören för utlägg avseende MAWO-verksamhet i samband med svenska volontärers 
besök där ht-17. Totalt 5 457,85 kr. 

- Ersättning till kassören för utlägg avseende kursavgift för MAWO-medarbetare om 679,11 kr. 
- Drygt 12 600 kr till Lynne Mendelsohn, LAPS, för kursdeltagande och resa till Sverige från UK i mars. 

Se motivering för kursdeltagandet i separat dokument från Lynne. 

- Avgift för bankkonto 900 kr + swishavgift 36 x 1,50 kr + pg-avgift 3 x 3 kr = 963 kr 

Kommande utgifter (se även budgetförslag nedan) 

- Bidrag till ZASP för två dubbeltoaletter = ca 30 000 kr. 
- Bidrag till minhundar i Kambodja = ca 4 300 kr finns reserverat – föreslås tillägg till 5 000 kr  
- Reskostnader för representant från LSPCA, Malawi, till konsultation hos MAWO, Tanzania. Vet ej 

kostnad än. 
- Medlemsavgift till VSF International = ca 4 000 kr. 

Medlemmar 

- 32 medlemmar har betalat medlemsavgift för 2018 varav sex nya medlemmar av vilka fem har betalat 
medlemsavgift utan att fylla i medlemsanmälan vilket är ett problem eftersom ingen e-postadress 
förmedlas då. 

 

DONATIONER samt INSAMLAT och FÖRMEDLAT MATERIAL 

- Fyra lådor med klinikmaterial erhölls från Blå Stjärnan i Göteborg i slutet av januari. 

- Diverse förbrukningsmaterial och några instrument samt hovvårdsutrustning har donerats till den 

indiska organisationen DAR (Dharamsala Animal Rescue) i samband med att medlem Johanna Johnsson 

reser dit som volontär i början av februari 2018. 
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PROJEKTRAPPORTER 

ZASP  

- Kampanjen för ZASP-toa fortsatte januari ut. Vi fick inte in så mycket pengar men totalt har vi nu (under 
ht 2017 och jan 2018) fått in följande från olika källor: 

o Specifika gåvor till skoltoaletterna = 2 850 kr + 311 kr via Paypal 

o Handsprit eller ospecificerade gåvor = 13 300 kr 

Totalt 16 461 kr.  

Budget från Patrick Kumwenda anger kwacha 15 690 per dubbeltoalett vilket motsvarar ca 13 700 kr. 
Utlovat bidrag från ApoEx gör att det finns medel till toaletter till två skolor, dvs totalt ca 28 000 kr. 

- ”Awareness meetings” i byarna har kunnat fortsätta trots kolerautbrottet. Aktuell projektperiod slutar 
30/6 2018 så beslut om fortsatt stöd kan tas på årsmötet. Översiktsrapport för april-dec 2017: 

 

MAWO  

Enligt preliminärt besked från Johnson planeras utbildningsinsatsen med hjälp av personal från LSPCA i 
Malawi till maj 2018. Ej klart om besök av svenska veterinärer kan ske samtidigt, vilket vore optimalt.   

LAPS  

Enligt beslut på förra styrelsemötet har bidrag till Lynne Mendelsohn, LAPS, utbetalats för deltagande i 
kurs om Animal Welfare: https://www.openstudycollege.com/courses/complete-animal-care.html (se 
Bil. 2) och för resa till Uppsala i samband med att Lynne är i UK i mars. Vid besöket i mars planeras t ex 
träff med SCAW, gemensam aktivitet om djurvälfärd med VMF-IU, UDS-besök och styrelsemiddag. 

 

- MLAF i Bangladesh – Salma fortsätter efterfråga slutligt godkännande av vårt samarbete hos olika 
instanser. Hon har nu fått tid 9/2 hos den myndighetsperson som vi hoppas utgör det sista steget. 

- LSPCA, utöver uppdraget att utbilda MAWO om fältrutiner har inget nytt samarbete planerats. Deras 
gatuhundsprojekt fortsätter och förslagsvis beslutar vi på årsmötet om stöd till det även under 2018. 

- Mongoliet, Mjölkkooperativ i Zambia och Lilongwe Wildlife Center i Malawi – inget nytt. 

- Gambia – inget nytt eftersom planerat möte skjutits upp till slutet av februari, då Buba Badjie dessutom 
hunnit vara i Gambia och diskuterat möjligt samarbete Kebba Daffeh om ett djurvälfärdsprojekt.   

https://www.openstudycollege.com/courses/complete-animal-care.html


Bilaga 1 
 

 

BUDGETFUNDERINGAR 

Verksamhetskostnader 

- Bankkostnader   ca   1 000 kr 
- Kommunikation (webb, tryck, porto)  ca   5 000 kr + kostnad för ny hemsida? 
- VSF International (medlemsavgift + resa) ca 10 000 kr? 

Projektkostnader 

- LAPS (utbildning och Uppsala-besök)  12 600 kr (redan utbetalt) 
- Minhundar (öronmärkt 4 300 kr samt tillägg)*   5 000 kr (att utbetalas i feb-18) 
- ZASP – skoltoaletter**   30 000 kr (att utbetalas i feb-18) 
- Fokus vaccination och kastration, hund*** 50 800 kr (öronmärkt från AniCura) 
- Utbildning om djurhälsa i Bangladesh  20 000 kr (förutsatt att pilot utförts) 
- Andra projekt? Gambia?              ? 
 
*Enligt tidigare erhållna minhundsfadderskap och insamlingsbidrag finns ca 4 300 kr avsatta för stöd till 
minhundar. I samband med att JK Larsson besöker Kambodja i februari 2018 kan de pengarna användas till 
minhundarna där. Föreslås tillskott från andra föreningsmedel så att totalsumman blir 5 000 kr. 

 Förslag:  
o Att styrelsen beslutar om avsättning av 5 000 kr till minhundarna i Kambodja, att förmedlas 

av JK Larsson i februari 2018   
 
*Enligt årsmötet i maj 2017 beslutades att 15 000 kr skulle avsättas till skoltoaletter för utbetalning i början 
av 2018 eftersom grävande av latringropar kan göras under början av året, så länge regnperioden pågår, 
vilket gör att det skulle bli för sent att invänta VSF-Sveriges årsmöte. Enligt ekonomirapporten har vi lyckats 
samla in drygt 15 000 kr och med tillägg från stödet som utlovats av ApoEx kan vi avsätta medel för 
toaletter till två skolor. 

 Förslag:  
o Att styrelsen beslutar att finansiera konstruktion av dubbeltoaletter till två av byskolorna i 

ZASP:s verksamhetsområde i östra Zambia till en totalkostnad om max 30 000 kr 
o Att styrelsen ger ordförande och kassör i uppdrag att teckna avtal med ZASP och ordna 

överföring av bidraget  
 
**Enligt årsmötet i maj 2017 beslutades att de medel som reserverats till minhundsstöd via MAG skulle 
avbrytas vid halvårsskiftet om inget nytt avtal tecknats då. Så skedde ej och ordförande har varit i kontakt 
med AniCura som istället vill att deras bidrag ska användas till vaccinationer och kastrationer av hundar. Vi 
har även fått ett bidrag för 2017 från AniCura och en extra gåva från dem (insamling vid evenemang). Totalt 
handlar det om 50 787 kr. 
 
Förslag från kassören att det fördelas till följande aktiviteter: 
- Utbildning i fältrutiner vid vaccinations- och kastrationsprojekt, hund, som MAWO bedriver inom ”Dog 

Mobile Clinic”, med hjälp av personal från LSPCA i Malawi. 
- Bidrag till verksamheten inom MAWO:s ”Dog Mobile Clinic”, företrädesvis i samband med besök av 

svenska veterinärer under 2018.  
- Bidrag till det gatuhundsprojekt som LSPCA i Malawi bedriver. 
 

 Förslag att styrelsen fördelar medel från AniCura enligt följande: 
o Ca 25 000 kr till MAWO i Tanzania, i första hand till utbildningsinsats (utföras av LSPCA) om 

fältrutiner och därutöver till kostnader för ”Dog Mobile Clinic” 
o Ca 25 000 kr till gatuhundsprojekt som bedrivs av LSPCA i Malawi 

 

o Om förslaget ges bifall ombeds styrelsen ge ordförande och kassör i uppdrag att teckna avtal 
med LSPCA och MAWO om utbildningsinsats samt med LSPCA om gatuhundsprojektet och 
ordna utbetalningar på lämpligt sätt.   



Livingstone Animal Protection Service (LAPS) was set up in December 2014 by a group of four ex-pat long term 
residents of Livingstone.  In February 2015 we conducted our first community vaccination outreach and in May 2015 I 
picked up my first street dog, whom we named Lucky.  There is nowhere in Livingstone with boarding facilities save 
for some concrete kennels at the government vet office, so 3 times a day I had to go to visit Lucky at the vet office to 
feed him, clean out his kennel, and give him attention.  As I run a small hotel & restaurant, this was quite inconvenient, 
so I decided to take a small, unused part of the hotel garden and turn it into a shelter. 

Since then 87 dogs and 53 cats have passed through my care, most of whom have been rehomed.  We have had the 
severely malnourished, new borns, severe mange, broken limbs, torn, bloody ears, tumours, open wounds, distemper, 
parvo, and poisoning cases.  I deal with all of these issues with no veterinary knowledge, limited veterinary resources 
(quality and quantity) who have no diagnostic equipment.  I have worked closely with a Veterinary Assistant, Mr 
Likando Songiso, who has worked more like a vet for many years and who is open about sharing his knowledge, so I 
have learnt to deal with some basic issues myself but I am always aware of my limited knowledge. 

Since our first vaccination drive, we have vaccinated over 2,000 dogs against rabies and 5 in 1, we have given talks to 
around 650 children about animal welfare and bite avoidance, we have sterilised 111 dogs and cats.  I have raised 
almost all of the money for this myself.  We work with Mr Songiso whom I mention above and the new government 
District Veterinary Officer, Dr Matthews Mutale, who qualified in 2013.  In addition, I have recently been asked to work 
with the Veterinary Association of Zambia in their work to improve legislation and practises regarding animal welfare 
on a new subcommittee they are setting up.  Until now animal rights and welfare issues have not been addressed.   

My role in LAPS covers responsibility for managing all our volunteer staff, two of whom also have a very hands on role.  
I will make sure that as much of the information from the course as possible is passed on to these individuals and I will 
also share with Mr Songiso and Dr Mutale as much as they wish, so that we get the maximum benefit from the course 
and materials. 

I love my hands on work with animals and I will never give that up but I believe that LAPS can make a significant 
difference to animal welfare by working with the local veterinary resources to improve standards.  Some issues are 
common sense, and some are very basic hygiene issues, but for others I believe that improving my technical knowledge 
of the topics that are covered in the Open Study Complete Animal Care course would be of real benefit.  The Animal 
Care module will assist me greatly in running the shelter; the Veterinary Support module will help me understand how 
to work better with the local vets and assist them in improving standards and the Animal Welfare course covers many 
of the issues that are likely to be covered by the Veterinary Association of Zambia’s work on welfare. 

In March 2017 I attended Dogs Trust International Training Programme.  The course was excellent and covered many 
useful topics but I left feeling that I wanted more veterinary and anatomical information.  I believe that this course is 
a good option, particularly for someone with no scientific or veterinary background.   

I have no pretensions of being a vet by studying this course but I strongly believe that improving my knowledge is 
going to assist me in the work that I do with LAPS and with my future plans to create an animal sanctuary/education 
centre.   

Lynne Mendelsohn 
17.12.17 
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Arbetsdokument VSF 

Senast uppdaterad av Siri Adler Lennström 2018-01-22 

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 

Valda delar av Lisas rapporter plockas ut och läggs upp på FB 
 Vi har nu ett paypal konto men vilande, kostar för mycket. 
Projektbeskrivningar på hemsidan behöver uppdateras, inkl översättning till engelska. Pågår 
Flera projektbeskrivningar har uppdaterats 

VSF International ska läggas till på hemsidan. 

Fler länkar till veterinärstudenternas examensjobb ska läggas till. På gång. 

Oklart om företagsmedlemskap med serviceavgift är nödvändigt att ha kvar eller om ”gåva” 
fungerar för avdrag. Utredas! Är nödvändigt 

Information om möjligt att söka resebidrag till konferensdeltagande bör infogas under medlemsinfo 
på något sätt. Avvakta. Förslag på att ändra till att resebidrag inte ska vara sökbara generellt 

Beskrivning Ansvarig 
Information på Facebook Sofia 
Åtgärder 
Vi har flera gilla markeringar än tidigare :) 
FB behöver uppdateras oftare. Lisas rapporter kan användas som underlag. Kan länka till MAWO när 
vi inte har några andra nyheter.  

Policyfrågor 

Policybehov Ansvarig 
Vilda djur Siri 
Åtgärder 

Styrelsen har tillsatt en diskussionsgrupp som har haft ett första möte. Forts följer. Nystart med ny 
grupp 
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Policybehov Ansvarig 
Organisationser som tar emot volontärer Comgruppen? 
Åtgärder 
2017:   vi kan länka till de vi samarbetar med men måste framgå tydligt att vi bara förmedlar 
kontakt. -behöver göras 
Policybehov Ansvarig 
Medlemskap i VSF-International JK o Siri 
Åtgärder 
2017: Vi är numera medlemmar. 
 

Socialt 

Beskrivning Ansvarig 
På förslag ska en aktivitet anordnas per termin? Lisa P 
Åtgärder 
Oklart med lokal. Ev samarbete m VMF. Mikaela o Johanna E ska ta kontakt m IU o VMF 
 

 

PROJEKT - AniCura 

Aktuellt 

AniCura har sagt upp sitt avtal med oss vid årsskiftet men betalar ut ytterligare 25000:- innan dess 
och står kvar som sponsorer under 2018 
 Åtgärder 

LP har förberett bildmaterial som de ska ha snurrande på sina kliniker. Lisa ska skicka det.  
Fördela totalt 50000:- på kastrations- o vacc projekt enligt Anicuras önskningar. Skicka rapporter 
 
 

 

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 



 
Bevaka rapportering av projektet. Under 2018 ska 6 sk awareness meetings hållas 
 

PROJEKT - Zambia – ZASP - latriner 

Beskrivning Ansvarig 

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

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

NYTT PROJEKT – Zambia - 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. I år går vårt stöd till att 
finansiera Lynns kurs och att hon kommer hit på besök. 

 

 
 

 

 

NYTT PROJEKT- MAWO, Tanzania 

 
Beskrivning Ansvarig 

Hund- och åsnehälsoprojekt Johan 
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 – MLAF, Bangladesh 

 

Beskrivning Ansvarig  
Utbildningsprojekt för att stödja utveckling av fattiga kvinnors inkomstmöjligheter där 
kvinnor ges utbildning i gethållning 

? 



Åtgärder  
Avtal skrivet. 11000 ska betalas ut för att bekosta 2 stycken 1-veckorskurser med 10 
kvinnor per kurs 

 

 

 

 

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 

 

En av våra medlemmar är med i en referensgrupp som samarbetar med 
veterinärutbildningen i Kambodja. Bjuda in till ett verksamhetsmöte och berätta? 

 

Studentsamarbete/utbyte mellan länder? 

 

 

VILANDE 

 

PROJEKT - Zambia - mjölkkooperativ 

Beskrivning Ansvarig 

Hjälp till MFS-studier och utbildning inom mjölkkooperativ Lisa P 
Åtgärder  
 Reserverade medel förvaltas vidare, alternativt omfördelas?  
 

PROJEKT - stöd till veterinärutbildningar 

Beskrivning Ansvarig 

Stöd till veterinärutbildingar Lisa P 
Åtgärder  
Zambia Har fått utrustning och klinikkläder  



 

 

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 

 Vilande tills vidare. 
 

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.. 

 

 

 

SLUTFÖRT 

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

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  
 

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  
Samarbetet avslutat.  
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