
Veterinärer utan Gränser – Sverige 

Protokoll från styrelsemöte 15 december 2017 

 

Närvarande VHC, Ultuna: Erik Jönsson, John-Filip Lundin, Johanna Johnsson, Lisa Persson, Mikaela Tarandi, 

Sofia Daresjö, Ylva Lindgren 

Närvarande per telefon: Johan Lindsjö, Siri Adler Lennström 

Ej närvarande: JK Larsson, Johanna Eliasson, Linda Perttula 

 

§65/17 Mötet öppnas 

Siri förklarar mötet öppnat. 

 

§66/17 Val av justerare 

Sofia väljs till justerare. Erik är reserv vid behov. Ylva väljs till sekreterare (tillfällig). 

 

§67/17 Godkännande av dagordning 

Dagordning godkänns. 

 

§68/17 Föregående mötesprotokoll från 171029 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§69/17 Verksamhetsfrågor 

Se Bilaga 1 (utskickad av Lisa innan mötet). 

 

§69:1/17 Ekonomi 

Se Bilaga 1. Utöver bilagan:  

Triolab ska kontaktas.  

ApoEx: har tidigare kontaktats av JK, oklart om de kommer bidra och med hur mycket. Bör om möjligt 

fastställas för att kunna ge besked till ZASP. 

Djurkliniken i Norrtälje/ Vet. Buba Badije: villig att bli huvudsponsor, vilket är möjligt om man ger minst 

10 000:-/år. Lisa stämmer av med Buba, Erik tar sedan kontakt. Diskussion huruvida AniCura behöver 

kontaktas då de hittills varit huvudsponsorer och ska vara även 2018. Mötet bedömer att det inte behövs. 

Susedalens församling har gett gåva specifikt till arbete med minhundar. Vilket minhundsprojekt finns i nuläget 

att stödja? Siri frågar JK. 

 

§69:2/17 Info-kom-gruppen 

Erik har kontaktat Min veterinär som ger 3000:-. Info-kom-gruppen har mailat Värmdö och Husaby som brukar 

sponsra. Även Lisa har mailat Värmdö. De har blivit uppköpta av AniCura, vill att vi hör av oss senare. 

Webbsida: Info-kom har mailat webbsideföretaget (Zenap) och frågat hur arbetet går framåt, fått svar att det 

tas med JK. Siri frågat JK ang. webbsidan och hur arbetet fortskrider följs fortsatt upp. 

AniCura ska vara huvudsponsor även 2018. 

Sofia tar upp att det skulle behövas en ytterligare person som kan arbeta med Facebook, lägga ut material etc. 

Mikaela erbjuder sig att dela FB-ansvar. 

Siri undrar hur det går med länken till Fundracer som tidigare skickats. Johanna J. kan systemet och kan ta tag i 

detta. Lämpligt att göra fundraising för skoltoaletter. 



Infoblad behöver ses över - hur få till ett snyggt häfte, hur mycket info ska stå, etc. Bra lägga in QR-kod på 

broschyrer och webbsida. Infoblad kan användas på UDS-dag 20 januari och på Näringslivsdagen 7/2 2018.  

 

§69:3/17 Medlemsbladet 

Förslag: ett tema per kvartal. Kvartal 1 kan lämpligen handla om World Rabies Day. Sofia behöver info kring 

sådant som skrivs för att kunna svara på eventuella följdfrågor. Förslag kvartal 2: Toaletter. Kvartal 3: VSF:s 

verksamhetsberättelse inför årsmötet. 

 

§69:4/17 Studentgruppen  

I mitten av januari träffas studentgruppen och Lisa för att fixa material till UDS-dag och Näringslivsdag. Vid 

tidigare möten med studenter har många varit intresserade av att hjälpa till med VSF:s verksamhet. 

9-10 januari redovisas studenternas examensarbeten, däribland MSF-projekt. Dessa tas med i vårens 

kvartalsrapport. Studentgruppen går och lyssnar på redovisningarna. 

16 januari: Inspirationskväll på VMF. VMF tillfrågas om det är ok att dela ut VSF-information. 

Instagram: en student har visat extra intresse kring att skapa/hjälpa till med ett sådant konto. 

Vid Veterinärmötet deltog 4-5 studenter vid bemannat bord. 

 

§69:5/17 Aktuella projekt 

Se Bilaga 1. Utöver bilagan: 

ZASP: stödjer byutveckling/hygienprojekt. För att förbättra de sanitära förhållandena får familjer hjälp med att 

bygga kök om de själva ser till att toalett och torkställning för disk byggs. 

 

LAPS: Förfrågan har kommit från Lynne Mendelsohn angående finansiering/delfinansiering av deltagaravgift 

för kurs om Animal Welfare ( https://www.openstudycollege.com/courses/complete-animal-care.html ) . Höjd 

kursavgift efter 19 december. Mötet beslutar att bidraget till LAPS kan användas till Lynnes kursavgift förutsatt 

att Lynne sänder en motivering till nyttan av kursen. Bidrag ges även till flygbiljett för att komma till Sverige i 

vår, Lynne får då berätta på SLU om LAPS verksamhet.  

 

Gambia: Se rapport. Lisa kontaktar Buba Badije angående att föra diskussioner om djurvälfärdsprojekt på plats 

i Gambia, samt för att stämma av angående sponsornivå. 

 

§69:6/17 Verksamhetsmöte – rapport 

Ej haft verksamhetsmöte sedan senaste styrelsemötet. 

 

§69:7/17 Övrigt 

Inget övrigt att ta upp. (5.7.1. VSF International görs till egen punkt.) 

 

§69:8/17 VSF International 

Inget att rapportera utöver vad som framgått av tidigare utskick. 

 

§70/17 Redovisning av per capsulam-beslut. 

Se Bilaga 1.  

Beslut avseende ZASP - Djurhälsa. Förslag: att bidraget till ZASP som omfattar djurhälsoutbildning under 2017-

2018 i sin helhet får användas till by-möten (”awareness meetings”). Svar JA erhölls från en majoritet av 

styrelsen. 

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


 

§71/17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§72/17 Nästa möte 

Verksamhetsmöte. Johan skickar ut en doodle-länk. Datum för styrelsemöte bestäms då datum satts för 

verksamhetsmötet. 

 

§73/17 Mötet avslutas 

Siri förklarar mötet avslutat. 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Siri Adler-Lennström 

Mötesordförande 

 

 

 

 

Ylva Lindgren     Sofia Daresjö 

Mötessekreterare (tillfällig)    Justerare 
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Bilaga 1 
 

 

Veterinärer utan gränser – Sverige 
Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2017-12-15 

 
 

EKONOMI och MEDLEMMAR 

Saldo på bankkontot 2017-12-13 = 122 065 kr   

Intäkter sedan föregående rapport: 

- Gåvor ospec – 435 kr 
- Gåvor handsprit – 105 kr + 5 400 kr 
- Gåvor ZASP-toa – 300 kr (kampanj) + 1 700 (födelsedag) 
- Gåva från Susedalens församling till minhundar – 1 315 kr 
- Sponsring av åsnekärra hos LAPS från Smådjurskliniken i Knivsta – 2 000 kr 
- AniCuras bidrag för 2018 (sista) till hundvaccinationer och kastrationer – 25 000 kr 

Gåvor och sponsring erhållna/lovade: 

- MinVeterinär i Skaraborg bidrar med 3 000 kr till verksamheten under 2018. Faktura har skickats. 
- Djurkliniken i Norrtälje har lovat donera bidrag mot tre lådor handsprit och kliniken vill även bli 

huvudsponsor (se nedan).  

Utgifter sedan föregående rapport 

- Ersättning till ordförande för resa till VSF International – 4 453 kr 

- Webbsupport 1 år – 3 000 kr 

- Toner skrivare – 643 kr (gul) + 1 188 kr (blå och röd) 

Kommande utgifter 

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

- Ersättning till kassören för utlägg avseende kursavgift för MAWO-medarbetare om 679,11 kr. 

Medlemmar 

- Inga nya medlemmar har tillkommit och de 
företagsmedlemmar som har fått påminnelse har inte 
betalat vilket tolkas som att deras engagemang avslutats. 

 

DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL 

- Inga nya donationer har mottagits. 

PROJEKTRAPPORTER 

- ZASP – Kampanjen om ZASP gav inte så mycket men vi har 
fått en del till toaletterna. Om det som vi får in på 
handspritsdonationer/gåvor avsätts till toaletterna så får vi 
ihop en hel del. Det är troligt att VSF Sverige kan finansiera 
två dubbeltoaletter under 2018 men formulering av nytt 
avtal får göras i januari eftersom kassören inte kan ge ett 
fullständigt förslag utifrån tillgängliga resurser i dagsläget. 

- Genom per capsulam-beslut godkände vi att bidraget för 
2017-18 till djurhälsoaktiviteter helt och hållet används till 
bybesök, s.k. ”awareness meetings”. 

 



Bilaga 1 
 

 

 
- MAWO - Rapport från MAWO om VSF-stödet 2017 kan ses i separat bilaga. Lärdomar av det och 

planering av stöd och aktiviteter under 2018 får diskuteras på kommande verksamhetsmöte. 
Möjligheten att involvera LSPCA från Malawi i utbildning av fälthygien har mottagits positivt.  

- Enligt ekonomirapporten ovan var det knappt 5 500 kr som avsattes för MAWO i samband med 
volontärbesök september 2017. I Sverige köptes en kylbox (460 kr) och munkorgar (567 kr). Dollar 
köptes för drygt 4 200 kr vilka användes till tullavgift för det hopfällbara bordet (som köptes under 
våren men inte kom i tid då) och för inköp av vaccin och mediciner.    

- LAPS  
Förfrågan från Lynne Mendelsohn har erhållits angående bidrag till kursavgift för deltagande i kurs om 
Animal Welfare: https://www.openstudycollege.com/courses/complete-animal-care.html  

Kassören har bett Johan och Elina om synpunkter på kursen samt om det finns alternativ. 

 Om lämplig kurs går att hitta, stödjer VSF-Sverige att kursavgift finansieras?  
 

- MLAF i Bangladesh – Ett tilläggsavtal med förlängd tidsperiod har iordningställts och mailats till Salma 
Sultana. Inget nytt därefter, mer än att hon väntar på nytt besök från myndigheterna.  

- LSPCA, Malawi – nu har vi fått besked att det bidrag som utbetalats från Sverige har nått fram. Vi har 
även fått positiva reaktioner på förslaget att LSPCA bistår MAWO med utbildning om fältrutiner. 

- Mongoliet – inget nytt angående eventuella analyskostnader. 

- Mjölkkooperativ i Zambia - vilande. 

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

 

NYA AKTIVITETER? 

Medlemmen Anna Gyllenhammar arbetar på Djurkliniken i Norrtälje och hennes chef, Buba Badjie, kommer 
från Gambia. Han kommer att resa till Gambia till jul och Anna hörde av sig med en undran om VSF har 
någon samarbetspart där som Buba skulle kunna ta med sig utrustning till. Kassören svarade att vi inte har 
något engagemang där men att det kan vara möjligt att etablera om det finns verksamhet som passar våra 
målsättningar (inkl policyn om hundadoptioner) och att Buba gärna fick undersöka det.  

Svaret blev att: 

- Djurkliniken i Norrtälje vill bli huvudsponsor till VSF-Sverige. Är det förenligt med övriga sponsorer?  
 

- Djurkliniken i Norrtälje har beställt tre lådor handsprit mot donation till VSF-Sverige. Levereras under v 
51.  
 

- En av Bubas studiekamrater, Kebba Daffeh, jobbar med djurvälfärdsfrågor och universitetet har ett 
Animal Welfare-program vid universitetet i Gambia. Stöd till någon form av kontinuerligt 
utbildningsprogram om djurvälfärd och djurs beteende för lokalbefolkningen (via skolor eller på andra 
sätt) skulle kunna vara av intresse och skulle också kunna involvera MFS-studenter.  

Exempel på aktiviteter som Kebba har deltagit i: 

http://thepoint.gm/africa/gambia/article/animal-welfare-day-commemorated-in-gambia  
http://allafrica.com/stories/201707251062.html 
 

 Synpunkter? Ska vi be Buba diskutera med Kebba vad som kan vara möjligt? 
 

 

 

https://www.openstudycollege.com/courses/complete-animal-care.html
http://thepoint.gm/africa/gambia/article/animal-welfare-day-commemorated-in-gambia
http://allafrica.com/stories/201707251062.html


 

PROJECT IMPLEMENTATION REPORT 
SUBMITTED BY MERU ANIMAL WELFARE ORGANIZATION 

 

 

SUPPORTED BY VSF SWEDEN 
  

 
www.meruanimalwelfare.org 



1.0 Introduction 

Meru Animal Welfare Organization (MAWO) was founded in 2010 with the 

aim of promoting and improving the welfare of donkeys and other animals. The 

organization is inspired by the vision that animals should be respected as living 

creatures that experience pain, fear, and suffering.  Its mission is to protect all 

animals from torture, abuse, cruelty, diseases, and painful killing. 

MAWO together with VSF-Sweden combined efforts through monetary, 

technical and kind support towards establishing a project that would favour the 

dog welfare. The project was to involve an integration of various activities 

whose goal was to achieve animal welfare. These activities included; mass 

rabies vaccination campaigns, the dog dip construction and launch, population 

control campaigns, world rabies day celebrations and a school club program. He 

report below gives a detailed account of these activities. 

	

2.0 Project Implementation 

2.1 School Club Program 

Education is vital for the long term achievement of animal welfare and 

eradication of diseases such as rabies. We had a school club program that 

catered for kindergarten and primary school going pupils. The program was 

launched in Primary schools in Simanjiro District. 

To enable learning we took with us gentle composed dogs for the children to see 

touch and relate with. 

In some of school club activities we had volunteer vets Dr. Anna and Dr. Sandra 

participate in the activities. 



2.2 Spay and Neuter Population Control Campaign 

We carried out dog sterilization in order to control the population of stray dogs 

within the village together with the dogs that had owners and they couldn’t 

afford to bring up another litter due to logistics such as feeding and shelter. 

 

In the above picture we came across a male dog that had TVT which was 

diagnosed from the clinical signs presented. The spay and neuter control is a 

highly effective strategy of eliminating the disease. 

We spayed /neutered 53 male dogs and 41females together with 4 cats within in 

Marerani, Terat , Maroroni Village and Tengeru Collage. 

2.3 Mass Rabies Vaccination Campaign 

We vaccinated 402 dogs and 11 cats during the campaign. We set camp at the 

town centers and near the park borders where with the use of a restraining net 

we managed to capture the stray dogs. However, the restrain process was not as 

easy as the dogs would get alarmed and flee away. This would reduce the 

targeted number of dogs to be vaccinated. 



Some dogs were quite ill and could not be vaccinated as they had to be treated 

first and antibiotics have a negative impact on vaccines. Secondly their 

immunity was quite low 

The poverty level in the area is quite high hence the people focus more on 

public health more than the dog health. 

	

	

During the vaccination campaign we came across a dog that had a double row 

of teeth both temporary and permanent incisors, canines and carnassial teeth. 

Due to the lack of equipment we could not manage to remove the temporary 

teeth. However we explained to the owner the need for exercising the dog with 

toys during the teething season and the need for a balanced diet rich in 

phosphorus and calcium. 

2.4 Dog Dip Launch 

23rd September, MAWO together with the District Veterinary Officer for 

Simanjiro District; Dr. Swaleeh Masaza launched the dog dip at Mererani ward. 

This is after the high cases of ecto-parasite related conditions and diseases 

within the area. The community were not bathing their dogs with dog friendly 



acaricide. This led to VSF- Sweden, MAWO and the Veterinary department to 

intervene and construct a dog dip through combined efforts. 

The dog dip would be used every Saturday where dogs would be bathed. Apart 

from that the community members would be taught the correct process of 

bathing their pets together with the drug to be used and the quantity. 

2.5 World Rabies Celebrations 

On 28th September MAWO marked the world rabies celebrations at Mererani 

ward .  Population control and mass rabies vaccination activities were carried 

out o mark the date. On that particular date we vaccinated 11cats, 240 dogs. 

Sick dogs were treated but were not vaccinated as they were immune-

compromised at the moment.  

The dogs were also dewormed using ivermectin 1%. However, pregnant dogs 

were not dewormed. 

We got help from LITA Tengeru students (they pursue a Diploma Animal 

Health) and the local area government veterinary paraprofessionals. 

3.0 Limitations 

1. The capture and restrain method of using a net was complicated as the 

dogs would get alarmed and flee. This made it time consuming and also 

reaching the total population was affected negatively. 



 
2. We could not vaccinate the sick dogs. We fear that these dogs are at a risk 

of contracting the disease as they are not protected. 

3. Permanent identification of the vaccinated dogs was not available. We 

resulted to use of temporary animal friendly paint sprays that would fade 

with time hence the booster vaccination program would be a challenge in 

identification of the dogs. We could not use the tattoo method as the dog 

had to be under general anaesthesia and having this would be time 

consuming and costly we would need plenty of anaesthesia drugs. 

4. Time Consuming. Negotiation was require especially during door to door 

vaccination campaigns as some of were not fully aware of the rabies 

disease and would decline at first hence we had to take some more time at 

the location advising the owner. 

 

4.0 Recommendations  

1. Purchase of dart guns to aid the restrain of the dogs at an efficient and 

fast way. 



2. Permanent identification method of identification that doesn’t require the 

animal to be under general anaesthesia. This is especially for the stray 

population is required. 

3. There is a need for further civic training on the disease as we realized not 

many people have the understanding of rabies contraction, transmission, 

prevention and the public health risk. 

4. There is need to carry out the booster vaccination next year September 

2018 as a one year vaccine was used during the vaccination process. 

5.0 Conclusion 

The projects were a success and we are highly proud to have a high number of 

population protected and controlled. The next generation has been sensitized on 

animal welfare especially caring for the dogs and cats at home. 

We thank VSF-Sweden for the support they have accorded to us as MAWO, the 

community and the animals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDECES 

 

 

 



 



 



 



Redovisning av per capsulam-beslut 
Ärende: Ändrat innehåll i avtal med ZASP - Djurhälsa 

 
 
E-post till styrelsen förmedlades enligt nedan: 
 
Från: Elisabeth Persson <Elisabeth.Persson@slu.se> 
Skickat: den 6 november 2017 00:00:58 
Till: styrelsen@vsf-sverige.org 
Ämne: Per capsulam-beslut om ZASP  
  
Ärende: Ändrat innehåll i avtal med ZASP - Djurhälsa  
  
I gällande avtal (från 1/7-17 till 30/6-18) med ZASP angående utbildning om djurhälsa och smittskydd 
ingår en tvådagarskurs och sex s.k. ”awareness meetings” genom besök i byar omgivande ZASP-
centret i Kakoma. Enligt rapport från projektkoordinator Agneta Håkangård fungerar by-mötena 
väldigt bra och ger större utbyte än tvådagarskursen som inte riktigt funnit en optimal form. Vi har 
därför fått en förfrågan om de får ändra innehåll så att bidraget för 17-18 i sin helhet får användas till 
by-möten.   
  
Härmed föreslås: 

-          Att bidraget till ZASP som omfattar djurhälsoutbildning under 17-18 i sin helhet får användas 
till by-möten, s.k. ”awareness meetings”. 

  
Svara JA eller NEJ. 
  
Mvh Lisa P 

 
Svarsutfall 

Svaret JA erhölls från en majoritet av styrelsen: Ordinarie ledamöterna Siri Adler Lennström, Sofia 

Daresjö, Johan Lindsjö, John-Filip Lundin, Linda Perttula och JK Larsson samt från suppleanterna Ylva 

Lindgren och Johanna Johnsson. 

Fortsatt handläggning 

Kassören meddelade Agneta Håkangård, kontaktperson inom ZASP, det positiva utfallet. ZASP 
behöver ingen justering av avtalet utan beskedet via e-post är tillräckligt. 
 

mailto:Elisabeth.Persson@slu.se
mailto:styrelsen@vsf-sverige.org
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