
Verksamhetsberättelse  
Veterinärer utan gränser – Sverige 2012 

 
 
Den 16 februari 2012 hölls föreningens första årsmöte, tillika konstituerande möte. Föreningens 
stadgar fastställdes och en ny formell styrelse på åtta personer valdes bestående av JK Larsson, ordf., 
Elina Åsbjer, sekr., Shwan Kareem, kassör, Elisabeth ”Lisa” Persson, vice ordf., Camilla Gustafsson, 
PR/Sponsoransvarig,  Maja-Lisa Broersma, studentrepresentant, Kerstin De Verdier, ansvarig för 
verksamhetsplaneringen, samt Lisa Schlanger, webbmaster. 
 
Vi har under året fått 52 betalande medlemmar, ytterligare 62 personer är intresserade och får 
information om föreningsevent och medlemsblad. 
 
Utöver medlemsavgifter har föreningen under 2012 tacksamt tagit emot sponsring från företag  
samt även fått en huvudsponsor. Vi har även tagit emot donationer till framlidna kollegors minne. 
VSF - Sverige känner stor tacksamhet till de anhöriga som valt att tänka på föreningen i sorgens 
stund.  

 
Styrelsen har under kalenderåret 2012 

 Genomfört sex protokollförda möten.  
Styrelsens möten har skett via telefon, då styrelsen är spridd över landet.  

 Arbetat vidare med hemsidan www.vsf-sverige.org, inkluderande en infrastruktur för 
medlemsregistrering, donationer, minnesgåvor etc.  

 Gett ut ett nummer av medlemsbladet. 

 Anordnat ett seminarium i samband med Veterinärkongressen gällande sanitet/hygienisering 
av latrinavfall och vattenrening. Jörgen Fidjeland, doktorand vid SLU samt Petra och Oliver 
Wadström från företaget Solvatten var inbjudna föreläsare. Vid seminariet, som lockade ett 
30-tal åhörare, hölls även kort presentation av VSF och vårt arbete. 

 Skapat en fundraising/sponsringsgrupp som har 
-  utarbetat förslag för regler vid sponsring från företag samt tagit fram informationsmaterial 
    och foldrar för VSF och våra projekt.  
-  genom vår huvudsponsor deltagit vid föreläsningar på Bagarmossens djursjukhus.  
    Där delades ut information och VSF presenterades. 
-  deltagit med informationsmaterial på Veterinärkongressen i Uppsala.  
-  deltagit med informationsmaterial på VeTa-dagarna.  

 Fortsatt arbetet med att skapa en resursbas för att nå medlemmar med rätt kompetens  
inför olika uppdrag. 

 Fortsatt arbetet med att med att skapa en verksamhetsplan för föreningen och arbetat för 
att ta fram projekt att stödja och arbeta vidare med. Mycket av arbetet har lagts på att 
arbeta med befintliga kontakter och projekt för att ta reda på om ett samarbete kan vara 
möjligt och i vilken form stöd önskas. 

 Tagit fram ett fadderprojekt för minhundar som lanserades till julen 2012 och kommer 
arbetas vidare med under 2013. 

 Tillsammans med LSCPA i Malawi och svenska veterinärstudenter har vi nu arbetat fram tre 
MFS-projekt för att hjälpa LSPCA med lokala studier som de önskar hjälp med, vi hoppas nu 
på stöd från SIDA för finansiering. Även kontakter i Indien genom medlem Johan Lindsjö har 
resulterat i MFS-ansökningar. 

 Deltagit som åhörare i en konferens i York i ämnet Dog Population Management. 

http://www.vsf-sverige.org/


 Bidragit med material och sponsring av ett center på Koh Lanta i Thailand som arbetar med 
gatuhundar i samband med att en av styrelsens medlemmar reste till Koh Lanta på en 
kombinerad semester- och volontärresa. 

 Påbörjat arbete med att ta fram fantomlivmödrar och obstetrikbilder för att de ska kunna 
utveckla och förbättra obstetrikutbildningen för veterinärstudenter och inom mjölkko-
kooperativ i Zambia.  

 Undersökt möjligheten till att kunna stödja afarer i Etiopien med en portabel projektor att 
använda i undervisning, samt skapa en instruktionsfilm för klinisk undersökning av kameldjur 
att distribuera till veterinärer och privatpersoner i olika länder där kameldjur är av stor vikt 
men kunskapen om sjukdomar och symtom begränsad.  

 VSF har under 2012 mottagit en donation från Försvarsmakten (FömedC) i form av nya men 
utrangerade kirurgiska handinstrument . Dessa instrument har överräckts till 
Minhundsorganisationen CMAC i Cambodia för placering på deras veterinärkliniker. 

 VSF har under 2012 tacksamt mottagit donationer  från ABIGO Medical AB, Vetratech 
DV  Skara och Falköping i Skaraborg, Universitetsdjursjukhuset och Institutionen för anatomi, 
fysiologi och biokemi, SLU av veterinärmedicinsk utrustning att vidarebefordra till projekt där 
materialet kan komma till användning. 
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För styrelsen 
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