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Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Sveriges Veterinärförbund är en intresseförening och ett yrkesförbund för veterinärer och veterinärstuderande. Förbundet är
anslutet till Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation). Förbundet har till syfte att främja utvecklingen av
veterinärkonsten, veterinärmedicinska vetenskaper, landets veterinärväsen, samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala
och ekonomiska intresse.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsens ledamöter under 2015 har varit:
20150101 - 20150601: Anders Forslid (tf.ordf.), JK Larsson, Karin Lundborg, Lotta Möller, Lars-Erik Staberg, Lotta
Ternström-Hofverberg, Marja Tullberg och Björn Dahlén (SVS ordf.).
20150602 - 20151231: Marja Tullberg (ordf.), Anders Forslid (v.ordf.), Marlene Areskog, Karolina Dahlkvist, Lotta Hofverberg,
Karin Lundborg, Lotta Möller, Lars-Erik Staberg och Torkel Ekman (SVS ordf.).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt 11 gånger, nämligen den 22 januari, 19 februari (telefonmöte), 11-12 mars
(gemensamt möte med SVS kollegium), 23 april, 18 maj, 25 maj (telefonmöte), 2 juni, 16 juni (telefonmöte), 8 september, 15
oktober, 4 november och 3 december. Ständigt adjungerade till förbundsstyrelsens möten är respektive ordförande i AVF
och FVF.
Sammanträden med förbundsstyrelsens verkställande utskott och tjänstemän har hållits 11 gånger, nämligen den 13 januari, 2
februari, 5 mars, 14 april, 5 maj, 12 maj, 31 augusti, 30 september, 20 oktober, 23 november och 15 december.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den 1-2 juni i Stockholm.

MEDLEMMAR
SVF har ökat sitt totala medlemsantal med 91 personer (+2,8 %) under 2015. Antalet medlemmar uppgick den 31
december 2015 till 3 288 stycken, varav 2 510 yrkesverksamma, 587 pensionärer och 191 studerandemedlemmar.

FÖRBUNDSKANSLIET OCH SVT:s REDAKTION
Förbundskansliet har under året utgjorts av; Per Carlsson, kanslichef; Anders Graneld, förhandlingschef;
Jessica Berlin, jurist; Johan Beck-Friis, informationschef och ansvarig utgivare SVT; Suzanne Fredriksson, journalist; Rune
Koskinen, kamrer; Birgitta Ahlkvist, korrekturläsare SVT; Brita Trybom, annonssekreterare SVT; Simone Häusler,
generalsekreterare SVS; Marianne Lundquist, administrativ assistent SVS; Vasso Norlund administrativ assistent SVS
(började i oktober); Linda Wikström, redovisningsansvarig; Karin Henriksson, administrativ assistent; Carola Karlsson,
ekonomiassistent; Anders Norgren, vaktmästare.

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA SÄLLSKAP
För verksamheten inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap under året hänvisas till separat verksamhetsberättelse
(bilaga 1).
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ALLMÄN VERKSAMHET
REMISSER
Under 2015 har förbundet besvarat 15 remisser. Remissvaren läggs fortlöpande ut på förbundets webbsida.
FULLMÄKTIGE
Ordinarie fullmäktigemöte hölls 1-2 juni 2015 på Scandic Sergel Plaza hotell i Stockholm. Mötets ordförande var Carl Hård
af Segerstad. Av de 30 fullmäktigedelegaterna var det 27 närvarande samt förbundsstyrelsen och kanslichefen. Protokoll från
mötet finns tillgängligt för alla medlemmar via svf.se. På mötet avhandlades de stadgereglerade punkterna. En föreläsning i
etik av Helena Röcklingsberg, SLU hölls och Lars-Olov Söderberg från SLA höll i en föreläsning om hur arbetsgivarsidan
ser på att anställa veterinärer på djursjukskötartjänster.
Från SVS inkom 3 st motioner, två av dem rörde stadgeändringar vilket avslogs i enlighet med styrelsens förslag och 1
motion rörande antibiotika och riktlinjer för får och get bifölls. Styrelsens proposition rörande ändrade kriterier för
hedersutmärkelser antogs enligt förslag.
Förbundets bokslut för 2014 redogjordes för och revisorsberättelsen lästes upp, förbundsstyrelsen beviljas därefter
ansvarsfrihet.
Verksamhetsplanen för 2016 presenterades och antogs enligt förslag och styrelsens förslag till nivåer för medlemsavgifter
2016 antogs av fullmäktige.

VAL TILL FULLMÄKTIGE OCH FÖRBUNDSSTYRELSEN
I enlighet med de stadgeändringar som fullmäktige beslutade genomfördes bara val av fullmäktigedelegater under 2015. Som
vanligt genomfördes valet under en tvåveckorsperiod efter Veterinärkongressen. Valdeltagandet vid 2015 års val var 14 %
(15 % 2014). Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, SVS-ordförande, vice SVS-ordförande, samt ledamöter
i förbundsstyrelsen väljs numera direkt av fullmäktige.

FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE
Mot bakgrund av att tidigare ordförande avgick i nov 2014 så leddes förbundet under första halvåret 2015 av vice
ordförande. I praktiken innebar detta en större arbetsbelastning på vice ordförande, verkställande utskottet och kanslichefen.
Av naturliga skäl låg fokus under den perioden på den löpande verksamheten och styrelsens arbete.
Förbundsstyrelsen fick en ny ordförande vid fullmäktige i juni 2015.
Styrelsens strävan har varit att utforma verksamheten och fördela resurser utifrån medlemmarnas uttryckta behov och
önskemål. Under året har det varit ett kontinuerligt arbete för att göra förbundet mer attraktivt för befintliga och nya
medlemmar. Anslutningsgraden är hög i Sveriges Veterinärförbund och målet är att ytterligare öka denna. Ett arbete
för att aktivt rekrytera fler medlemmar har därför påbörjats.
Det nytillsatta Marknadsutskottet (MU) har under året berett ärenden och verkställt styrelsens beslut inom marknadsområdet.
För hjälp med den kreativa processen och det praktiska arbetet har MU haft hjälp av en konsult med bred erfarenhet
av marknadsföring inom veterinärbranschen. Aktiviteter som genomförts är bland annat framtagandet av ett nytt
medlemskort försett med medlemsnummer och en QR-kod.
Medlemsnumret används vid inloggning på medlemsidorna på svf.se och QR-koden kan avläsas av en smartphone som då
länkar automatiskt in till medlemsförmånssidan på svf.se. Kortet är kopplat till en rad medlemsförmåner som erbjuds alla
medlemmar. Målet har varit att kontinuerligt ta fram nya förmåner av värde för veterinärer.
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Vi har under året tillsänt våra medlemmar ett nyhetsbrev vid 8 tillfällen med epost. Innehållet är i huvudsak platsannonser
med lediga veterinärtjänster men också annonser samt en och annan notis från förbundet. Nyhetsbrevet har varit väldigt
populärt och har haft en genomsnittlig öppningsfrekvens på ca. 45% vilket överstiger vad andra jämförbara organisationens
nyhetsbrev har. Genom nyhetsbrevet har förbundet gett en service till medlemmarna samtidigt som det gett en intäkt till
förbundet.
En annan aktivitet som bidragit till intäkter är panelundersökningar där förbundets medlemmar frivilligt fått ansluta sig till en
medlemspanel som regelbundet via webbenkäter svarat på ett antal frågor från olika företag. Förbundet kan på det sättet
erbjuda företag med intresse för veterinärers erfarenheter och åsikter ett antal frågor och svar mot ersättning.
En gemensam informationsfolder för förbundets alla verksamheter har saknats. Under året har det tagits fram en sådan för att
bättre kunna informera om förbundets alla olika verksamheter samt att förmedla en bild av ett samlat förbund. Denna folder
är avsedd att användas vid representation av förbundet och för att skickas till nya medlemmar.
En stor del av styrelsens arbete under året har ägnats åt fortsatt organisationsöversyn. Detta arbete påbörjades redan 2014 då
vissa justeringar i organisationsstrukturen och stadgar genomfördes i syfte att effektivisera organisationen. Förbundets
nuvarande organisationsstruktur leder till komplikationer för förtroendemannaorganisationen och kansliet samt skapar
otydlighet i ansvarsfördelning, beslutsfattande och svårigheter i ekonomihanteringen. Sammantaget har det inneburit
ett sämre nyttjande av förbundets resurser, en omorganisation och nya stadgar är därför nödvändiga.
För att öka kunskapen om och förståelsen för styrelsens uppdrag och ansvar har styrelsen genomgått en 1-dags
styrelseutbildning i KPMG:s regi. Det har också arrangerats en 1-dags styrelseutbildning för samtliga förtroendevalda inom
SVS kollegium samt delföreningarnas och sektionernas styrelser, även den i KPMG:s regi. De förtroendevaldas ansvar i
relation till befintlig organisation har då diskuteras varvid bristerna i befintlig organisation tydliggjorts.
För att skapa möjlighet för en ny organisationsstruktur med långsiktighet har en organisationsgrupp bestående av SVF
ordförande, AVF ordförande, FVF ordförande, SVS ordförande samt kanslichefen tillskapats för att arbeta med frågan.
Gruppens uppgift har varit att arbeta fram förslag som organisationens delföreningar och sektioner kan ta del av, bearbeta
och ha möjlighet att påverka. Målet är en ny organisation med bred förankring i verksamhetens alla delar. En stadgegrupp är
också tillsatt bestående av kanslichefen, SVS vice ordförande och en ledamot i styrelsen. Gruppens uppgift är att formulera
nya stadgar utifrån den nya organisationen som kan komma att bli. Stadgegruppen har varit avvaktande i väntan på
organisationsgruppens förberedande arbete.

FÖRBUNDETS REPRESENTATION I ANDRA ORGANISATIONER OCH FÖRETAG
Saco Folksam Försäkrings AB
Samtliga Sacoförbund är delägare i Saco Folksam Försäkrings AB. Sacoförbunden äger 49 % och Folksam äger 51 %. SVF:s
ägarandel står i proportion till medlemsantalet och förbundets aktieinnehav är ca 0,1 % av den totala aktiestocken. SVF
representeras på bolagsstämman av kanslichefen.
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA)
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, administrerar arbetslöshetsförsäkringen för Sacoförbundens medlemmar.
Under 2015 var avgiften 90 kr/månad vilket gör AEA till en av de billigaste a-kassorna i landet. AEA leds av en styrelse som
utses av den årliga föreningsstämman, där AEA:s medlemsförbund är representerade. Veterinärförbundet representeras vid
föreningsstämman av kanslichefen.

ARBETSMILJÖ
Det operativa arbetet med arbetsmiljöfrågor ligger inom AVF:s och FVF:s mandat och ansvar.
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LÖNESTATISTIK
Under 2015 skickades enkäten på sedvanligt sätt ut via e-post till samtliga anställda förbundsmedlemmar. Enkäten kunde
besvaras via länk från e-posten och från SVF:s hemsida. Sedan 2013 kan enkäten besvaras via smarta mobiler. En
pappersenkät skickades senare ut till dem som inte besvarat enkäten elektroniskt. Totalt var svarsfrekvensen var 59 procent
varav ca 34 procent svarade via mobilen/surfplattan.
Saco
Medlemsutveckling
2015 fortsatte förbundens medlemsökning. Vid årsskiftet bestod Sacofederationen av ca 663 000 medlemmar, en ökning med
1,5 procent från 2014.

KOLLEGIALT NÄTVERK
Kollegiala nätverket är ett nätverk som bestod av förbundsmedlemmar som på ideell grund står till förfogande som
samtalspartner, då någon behöver prata om sin situation på arbetet eller i privatlivet. Medlemmar i SVF:s kollegiala nätverk
år 2015 var Eva von Celsing, Erik Kjellgren, Florin Gurban-Marcu och Ilmars Dreimanis.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska samarbetet

Ordförandekonferenser
Under 2015 hölls tre nordisk-baltiska ordförandekonferenser i samband med FVE´s generalförsamlingar. Det första mötet
hölls i Iasi i juni 2015 och de andra två möten arrangerades under november 2015 i Helsingfors och i Bryssel.
Sedan flera år tillbaka träffas de nordiska och baltiska länderna dagen innan sektionsmötena för att diskutera angelägna frågor
samt för att uppdatera varandra om pågående utvecklingar och planerade förändringar i respektive land. Dessa möten är även
en mycket bra förberedelse inför FVE´s sektionsmöten och därigenom för den stora generalförsamlingen. De nordiska och
baltiska länderna är små länder med mindre inflytande i jämförelse med många större medlemsländer och genom att mötas
och diskutera aktuella ämnen i förväg lyckas vi ofta förmedla en gemensam ståndpunkt.
Eftersom de deltagande länderna har märkt att den nordiska och baltiska ordförandegruppen ofta har bra förslag som på grund
av tidsbrist tyvärr inte hinner spridas inom FVE sektionerna och inom generalförsamlingen så beslutades det att i framtiden
även hålla ett NBPM några veckor innan FVE möten istället för att hålla mötet dagen innan FVE’s sektionsmöten. På det
sättet kan gruppen gå igenom viktiga punkter från FVE agendan och har vid behov möjlighet och tid att använda samtliga
möjligheter inom möjligheter inom våra olika nätverk för att utföra det oftast nödvändiga lobbyarbetet.
Som en del av mötet brukar länderna presentera sina ”National Reports” som sammanfattar vad som har hänt inom
veterinärmedicinen på nationell nivå sedan det senaste mötet samt om andra viktiga utvecklingar och händelser.
Vårmötet i Iasi i juni 2015 ägnades huvudsakligen åt diskussioner inför valet av en ny FVE president och delar av FVE
styrelsen. Ett återkommande ämne inom den nordisk-baltiska gruppen var utvecklingen av veterinärmarknaden genom
involvering av riskkapitalbolagen, det fastställdes att framförallt yngre veterinärer behöver stödjas för att kunna utvecklas och
lyckas under de rådande omständigheterna. VILA Sverige som planerades att träda i kraft vid årsskiftet 2015/2016 var ett
ämne som tog upp en stor del av diskussionerna inom gruppen. Det arrangerades även ett flertal utflykter till hundpensionat
då den rumänska delegationen var angelägen om att presentera hanteringen av gatuhundarna på ett positivt sätt.
Det första NBPM-höstmötet hölls alltså i Helsingfors den 28 oktober 2015 och ett uppföljande möte hölls dagen innan FVE
sektionsmöten. Ett av huvudämnen var riskkapitalbolagens uppköp av ett stort antal veterinärkliniker i hela norden och
förändringarna som detta för med sig på den veterinära arbetsmarknaden
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Ett ämne som återigen diskuterades var VILA som i Sverige trädde i kraft den 1 januari 2016. För våra nordiska grannar är
det svårt att föreställa sig hur detta system ska kunna leda till en fortsatt minskning av antibiotikaanvändningen inom
veterinärmedicinen i Sverige och väntar med spänning på en återrapportering efter det första året med VILA.
Det diskuterades den svenska regeringens ambition att underlätta för lantbruksföretagen och att stärka konkurrenskraften,
den flexiblare lagstiftningen, VILA, föranmälda kontroller, fler branschprogram etc vilket också påverkar den offentliga
kontrollen. En viss förvåning fanns från mötet att Sverige tillåter delegerad läkemedelsanvändning i så hög utsträckning. Det
tycks vara en trend hos flera länder att gå mot en centralisering där omorganisationer av myndigheter görs.
En utförlig rapport lämnades från en konferens om Insects as Food and Feed som hölls i Utrecht i oktober 2015. Insekter kan
bli en viktig proteinkälla till framförallt svin, fjäderfä och fisk. Fördelen med att använda insekter som proteinkälla är bland
annat att det inte krävs stora landarealer för denna produktion.
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

Representation
FVE är språkrör och viktig lobbyingorganisation vad gäller veterinära frågor på Europaplanet och är den
instans som EU-politikens olika strukturer vänder sig till och är därför en betydelsefull organisation. Veterinärförbundet har
varit representerad vid generalförsamlingen samt vid de olika utskotten vid de två möten som hållits under 2015. Under 2015
hölls vårens möte i Iasi, Rumänien och höstmötet som vanligt i Bryssel, Belgien.

World Veterinary Association (WVA)
Under 2015 har förbundet främst genom SVS sekretariat och vår International Contact Point Simone Häusler följt de frågor
som WVA har hanterat. Nästa världskongress anordnas i Panama i oktober 2016.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Svensk Veterinärtidning
Svensk Veterinärtidning (SVT) är medlemstidningen för Sveriges Veterinärförbund. Den är landets enda regelbundet utgivna
tidskrift för veterinärer. Förutom förbundets medlemmar prenumererar ett antal institutioner, bibliotek, myndigheter och
dagstidningar på Svensk Veterinärtidning. Upplagan (TS Fackpress) var under 2015 3 500 exemplar. Tidningen är en
betydelsefull kanal för information från förbundet, vetenskapliga institutioner, myndigheter etc till landets veterinärer,
liksom en möjlighet för veterinärförbundets medlemmar att debattera eller sprida nyheter.
Svensk Veterinärtidning innehåller artiklar företrädesvis om veterinärmedicinsk forskning, praktik och utbildning, samt
facklig och annan information av intresse för förbundets medlemmar. Debatt i frågor som rör veterinärmedicin förekommer
också. En stor del av materialet är av vetenskaplig karaktär med praktisk inriktning, och tidningen spelar därför en viktig roll i
efterutbildningen av veterinärer.
Under 2015 var Johan Beck-Friis chefredaktör och ansvarig utgivare. Under hela året arbetade Suzanne Fredriksson som
journalist vid tidningen på 60 procents tjänst. Brita Trybom hade en heltidstjänst som sekreterare på redaktionen, främst som
ansvarig för annonser och annonsörskontakter. Birgitta Ahlkvist hade ett uppdrag som korrekturläsare motsvarande 30
procents tjänst. Prenumerationsregistret handlades av Karin Henriksson.
Material till tidningen inkom under året i stor mängd, såväl vetenskapliga artiklar som reseberättelser, insändare etc.
Tidningens nya layout från 2014 vidareutvecklades under 2015. Layoutuppdraget sköttes under hela året av Exponera AB.
Samarbetet med chefredaktörerna för de andra nordiska veterinärtidningarna upprätthölls under året. Två redaktörsmöten
hölls under 2015, i Helsingfors i januari och i Köpenhamn i augusti. Dessa resulterade i ett samnordiskt temanummer om
antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, i Sverige publicerat i SVT 14/15.
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Det samarbetsavtal som 1997 knöts mellan SVT och annonsförsäljningsfirman Annonshuset AB kompletterades under 2015
med ett avtal om försäljning av annonser på SVFs hemsida. Annonshuset sålde radannonser för SVT i något lägre
omfattning än under föregående år. Liksom tidigare gav annonsförsäljningen ändå ett ekonomiskt överskott för tidningen.
Volym 67 av Svensk Veterinärtidning utkom med 15 ordinarie nummer, varav ett dubbelnummer. Antalet trycksidor var 952.
Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida www.svf.se fick en ny layout i december 2014, i enlighet med förbundets grafiska profil.
Hemsidan bygger på publiceringsverktyget Episerver. Under 2015 utökades hemsidans innehåll och det gjordes löpande
justeringar för att underlätta dess användning. Bland annat infördes en bläddringsbar digital version av Svensk
Veterinärtidning på den lösenordskyddade delen av hemsidan.
SVF-sidan används både för att föra fram förbundets åsikter externt och för direktinformation till förbundets medlemmar i
ärenden som kräver snabb publicering. Tidigare års interaktiva verksamhet fortsatte, med elektroniskt ifyllande av
lönestatistik och röstning i SVFs personval via hemsidan. Under året startade en utgivning av månatliga nyhetsbrev till
förbundets medlemmar, där de platsannonser som publiceras på hemsidans "Jobbtorg" upprepas i form av ett e-postbaserat
nyhetsbrev. 2015 hade hemsidan 71 034 användare som besökte sidan i 166 306 sessioner.
Huvudansvarig för utformningen av hemsidan och för driften var under 2015 Johan Beck-Friis.
Övrig informationsverksamhet
SVF arrangerade i januari en sedvanlig informationsdag för veterinärstudenter i sista årskursen på SLU, där såväl facklig
information som vägledning om specialistutbildningsprogrammen gavs. SVF har även medverkat vid flertalet
informationsmöten tillsammans med andra organisationer, myndigheter och övriga avnämare.
Förbundet hade via förbundsordföranden, informationschefen och utskick av pressmeddelanden ett antal mediekontakter i
olika frågor under året. Namnet "Sveriges Veterinärförbund" nämndes i ca 225 externa artiklar eller nyhetsinslag i riks- och
lokalmedia under 2015, enligt förbundets mediestatistiktjänst Meltwater News.

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS FÖRENING
För verksamheten inom Anställda Veterinärers Förening under året hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS FÖRENING
För verksamheten inom Företagande Veterinärers Förening under året hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

FÖRBUNDETS EKONOMISKA FÖRVALTNING
Sammanfattande kommentar
SVF:s ekonomi utgörs av tre huvuddelar; Allmänna kassan/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap,
Stödfonden (strejkkassan) samt Fastighetsförvaltningen. Det är enheternas sammanlagda resultat och ställning som
redovisas i resultat- och balansräkningen.
Resultat- och balansräkning
Resultaträkningen
Årets resultat är ett underskott på 923 078 kr. Omsättningen har ökat jämfört med 2014 men kostnaderna har också ökat
och det är främst extraordinära reparations- och underhållskostnader i hyresfastigheten (Garvargatan 3) samt externt inköpta
tjänster för tillfälliga arbeten. Styrelsen arbetar med en långsiktig plan att förbundet skall visa ett nollresultat och målet är att
vi skall nå det i bokslutet för 2016.
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Balansräkningen
Av förbundets totala tillgångar på 30,7 miljoner kr är 5,7 miljoner kr Eget kapital och det ger en soliditet 18,5 %, vilket är lågt.
Soliditet är ett mått på den finansiella uthålligheten och en hög soliditet innebär hög uthållighet och tvärtom. Styrelsen har
fattat ett långsiktigt beslut om att effektivisera verksamheten och det ekonomiska resultatet som syftar till att bland annat
förbättra soliditeten. Observera att marknadsvärdet per 2015-12-31 på förbundets tillgångar är högre än det bokförda värdet.
Exempelvis har fastigheten Garvargatan 3 ett marknadsvärde på ca 45 miljoner kronor men har ett värde i balansräkningen på
ca 1,8 miljoner (inköpsvärdet).
Kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltningen sköts av två externa förvaltare; Catella och DNB, (Den Norske Bank). Det totalt förvaltade kapitalet är
ungefärligt jämnt fördelat på dessa två. Catella förvaltar Enskilda pensionsfonden, Agrias Understödsfond samt del av
Allmänna Kassan. DNB förvaltar Understödsfonden, Stödfonden samt del av Allmänna Kassan. Förbundsordföranden och
kanslichefen har regelbundna möten med båda aktörerna. Styrelsen har tillsammans med förvaltarna lagt upp långsiktiga
strategier för hur förvaltningen skall bedrivas så att förbundet uppnår en stabil och bra avkastning över tid.
Stiftelser som förvaltas av Sveriges Veterinärförbund
Förbundet förvaltar ett antal stiftelser. Dessa tillgångar tillhör inte SVF och kan således inte användas i driften av förbundet.
Stiftelserna har separata redovisningar och återfinns därför inte i denna årsredovisning.
Understödsfonden är en gemensam förvaltning av 17 olika stiftelser. Dessa delar ut understöd till veterinärer och
anhöriga till veterinärer, resestipendier, samt till forskning.
Enskilda pensionsfonden , eller Herofonden som den också kallas, utbetalar pension till dem som är med.
Agria Försäkringsbolags understödsfond för veterinärer delar ut understöd till veterinärer och anhöriga till
veterinärer.
Sveriges Veterinärförbunds resultat och ställning för 2015 framgår av resultat- och balansräkningen med tilläggsupplysningar
på följande sidor.
Ekonomisk översikt
Ekonomisk översikt
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Balansomslutning
Eget kapital

2015
22 560 385
-23 976 513
30 733 527
5 701 376

2014
20 943 579
-21 341 697
30 567 305
6 624 454

2013
19 245 419
-20 762 414
26 409 337
7 341 667

2012
17 489 070
-19 623 549
28 479 672
8 456 367

