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Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

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 och landets veterinärväsende och samtidigt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsens ledamöter under 2009 har varit Karin Östensson (ordf.), Anders Forslid (v.ordf.),
Karin Lundborg, Pia Razdan, Suzanne Sandquist, Olof Skarman, Elöd Szanto, Margareta Widell och Per
Jonsson (SVS ordf.).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt fem gånger, nämligen den 12 februari, 15-16 april
(gemensamt möte med SVS kollegium), 2 juni, 3 september och 9-10 december. På grund av många
återbud fick det planerade mötet i oktober ställas in. Ständigt adjungerade till förbundsstyrelsens
möten är respektive ordförande i AVF och FVF.
Sammanträden med förbundsstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän har hållits 11 gånger, nämligen
den 22 januari, 25 februari, 12 mars, 6 april, 6 maj, 18 juni, 18 augusti, 23 september, 7 oktober,
28 oktober och 18 november.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den 3-4 juni i Stockholm och årsmöte hölls den 4 november i Uppsala.
Förbundets stadgeenliga Veterinärkongress (f.d. veterinärmötet) arrangerades den 5-6 november i
Undervisningshuset på SLU i Uppsala. Fortbildningsdagarna hade den traditionsenliga uppläggningen
med djurslagsvis/områdesvis uppdelade symposier. För andra gången hade SVF en egen monter med
information om förbundet, AVF och FVF som var mycket välbesökt. SVF och SVS stod som arrangörer
av läkemedels/instrumentutställningen i samband med kongressen.

MEDLEMMAR
I tider när många förbund ser sitt medlemsantal sjunka är det glädjande att kunna konstatera att SVF
ökat sitt totala medlemsantal med 95 personer (+3,5%) under 2009. Antalet medlemmar uppgick den
31 december 2009 till 2.775, varav 431 pensionärer och 196 studerandemedlemmar. Följande medlemmar har avlidit under året, nämligen:
Tore Andrén
Per Rosendahl
Sten Vesterlund
Iwona Tchorzewska
Arne Mattsson
Rolf Holmbäck
Sven Grimfelt
Sune Persson
Gösta Hemlin
Bengt Eriksson
Folke Fagrell
Stig I Nilsson
Toomas Reinvaldt
Elisabet Ejerstad
Hubert Harlos
Carl-Åke Tevell
Sven Axelsson

den 16 januari
den 23 januari
den 2 februari
den 13 februari
den 20 februari
den 28 mars
den 29 juni
den 9 augusti
den 19 augusti
den 24 augusti
den 27 augusti
den 5 september
den 11 november
den 16 november
den 20 november
den 1 december
den 3 december

HYLLNINGAR OCH UPPVAKTNINGAR
I samband med medlemmarnas bemärkelsedagar och dödsfall har på sedvanligt sätt från förbundets
kassa överförts gåvobelopp till fonden för extern och intern information.

FÖRBUNDSKANSLIET OCH SVT:s REDAKTION
Förbundskansliet har under året omfattat nedanstående tjänstemän, nämligen pol.mag. Per Carlsson,
kanslichef; jur.kand. Anders Lefrell, förhandlingschef; jur.kand. Amelie Lothigius, ombudsman; veterinär Christina Arosenius, generalsekreterare SVS; veterinär Johan Beck-Friis, informationschef och
ansvarig utgivare SVT; Suzanne Fredriksson, journalist (deltid), Rune Koskinen, kamrer (deltid); Birgitta Ahlkvist, redaktionssekreterare – SVT (deltid); Brita Trybom, annonssekreterare - SVT (heltid); Marianne Lundquist, sekreterare – SVS; Birgitta Larsson, ekonomi; Karin Henriksson, administrativ assistent - SVF. Förbundsordförande, veterinär Karin Östensson har också regelbundet haft en del av sin
ordförandetid förlagd till kansliet.
Kansliets verksamhet
Kanslichefen har under året varit föräldraledig på deltid. Eftersom det bedömdes orealistiskt att finna
en ersättare på deltid beslutades att verksamheten fick fortgå med den lägre tjänstgöringsgraden.
Det har givetvis påverkat omfattningen på verksamheten under 2009. Efter prioritering har åtgärd av
vissa ärenden fått skjutas upp.

Förbundsstyrelsen har beslutat att så snart som möjligt tillsätta en ny tjänst (yngre veterinär) på
kansliet. Styrelsen har haft ärendet upp flera gånger tidigare och ställt sig positiv till det men inget
regelrätt beslut har fattats. Bakgrunden är att arbetsbördan ffa inom specialistutbildningsprogrammen ökat avsevärt under många år och dessutom finns önskemål om utökad kursverksamhet. Rekryteringen har tyvärr inte hunnit påbörjas under 2009.
Förbundsstyrelsen har också beslutat att från 1 april utöka redaktionsassistenttjänsten till totalt
120% (en heltid samt en medarbetare kvar på deltid i anslutning till pensionering).
Kvalitetssäkringsarbetet avseende kansliverksamheten har fortsatt och under det gångna året främst
avsett dokumentation av rutiner, verksamhet, extern representation i olika grupper m.m. För planering m.m. av den reguljära kansliverksamheten hålls som tidigare regelbundna möten med hela kanslipersonalen. Kansliet håller veckomöten och har under 2009 även genomfört 4 stycken kanslimöten
där mer övergripande frågor tagits upp.
Arbetsbelastningen är fortfarande i vissa avseenden ett problem framför allt i SVS verksamhet på
grund av det växande antalet specialistutbildningsprogram och allt fler aspiranter främst i smådjursprogrammet. Även föreningarnas verksamhet ökar och de behöver därför mer kanslistöd avseende
medlemsregistret, enkäter etc men även förhandlingsstöd. Som tidigare framhållits har medlemsregistret stor betydelse i förbundets dagliga verksamhet och för den strategiska utvecklingen samtidigt
som det skapar ökade arbetsuppgifter.
Registreringen av arbetstidens fördelning på olika frågor, pågår fortfarande som ett underlag för de
ekonomiska beräkningarna av kanslitjänster som föreningarna köper. Uppföljningen av den nya verksamhets- och kostnadsfördelningen mellan huvudförbundet SVF och AVF respektive FVF fortsätter.

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA SÄLLSKAP
För verksamheten inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap under året hänvisas till separat
verksamhetsberättelse (bilaga 1).

ALLMÄN VERKSAMHET
REMISSER
Besvarande av remisser, det vill säga begäran om veterinärförbundets yttrande i olika ärenden, statliga utredningar m.m. utgör en stor del av förbundets verksamhet där sektioner och föreningar samt
kansli lägger ner mycket tid. Remisshanteringen sker enligt en av styrelsen fastställd rutin där sektionernas och föreningarnas synpunkter utgör grunden. I och med den nya organisationen där föreningarna enbart medverkar i remissarbetet avseende frågor som ligger inom respektive förenings stadgereglerade mandat, har belastningen på sektionerna ökat avsevärt. Under 2009 har förbundet besvarat 26 remisser. Remissvaren läggs fortlöpande ut på förbundets webbsida. Se vidare under rubriken
”YTTRANDEN M.M.” nedan, där de ärenden som förbundet yttrat sig i finns listade.

FULLMÄKTIGE
Den 3-4 juni hölls ordinarie fullmäktigemöte. Utöver stadgereglerade förhandlingar förelåg tre propositioner från förbundsstyrelsen avseende inkomstförsäkring (upphävande av FM-beslutet från
2005 och nytt beslut att tills vidare inte införa någon kollektiv arbetslöshetsförsäkring), ny instruktion
för etikrådet (f.d. förtroenderådet; antogs) samt en kommunikationsstrategi (antogs efter vissa
tillägg). Därutöver diskuterades i grupparbeten djurskyddsfrågor, prissättning av veterinära tjänster
samt huruvida det skulle vara värdefullt för SVF att engagera sig i ”Veterinärer utan gränser”. Förbundsstyrelsen hade tagit fram stommen till en medlemsenkät för utvärdering av 2006 års organisation (ligger i verksamhetsplanen för 2009) vilken testades på FM-församlingen som gav synpunkter
på tillägg och förbättringar. Liksom tidigare hade många ordinarie delegater anmält förhinder och
fullmäktigemötets samtliga platser kunde tyvärr inte fyllas. Vid fullmäktige 2008 beslutades utöka
antalet ersättare bland FM-delegaterna men detta hade ännu bara gett effekt på valet 2008, dvs
hälften av FMs platser vilket inte var tillräckligt.

VALPROCESSEN
Nomineringsprocessen av kandidater till förbundsstyrelse, SVS och fullmäktige 2009 liksom valproceduren genomfördes planenligt. Problemen med att få in ett tillräckligt stort antal nomineringar till
fullmäktige kvarstår. Valdeltagandet vid 2009 års val var 23,8%. Av rösterna avgavs 98,6 % elektroniskt vilket är en något större andel än 2008. Valresultatet presenterades på förbundets webbsida
vecka 2, 2010 och i SVT nr 1 2010.

FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE
Förbundsstyrelsens arbete har fortsatt präglats av strategiska frågor som 2009 internt har fokuserat
på framtagande av en kommunikationsstrategi och externt på hur förbundet kan göras synligare och
ta initiativ till marknadsföring av veterinäryrket i samhället (se vidare under seminarium respektive
FVE:s generalförsamling). Utkastet till SVF:s kommunikationsstrategi (inklusive policy och plan) färdigställdes under våren. Arbetsgruppens sammansättning framgår nedan. Dokumentet remissbehandlades internt av sektioner och föreningar och antogs sedermera av fullmäktige i juni efter vissa
tillägg och implementeringen av dokumentet lades till verksamhetsplanen för 2010.
Vidare har förbundsstyrelsen bl a behandlat följande mindre ärenden som inte omnämns på annan
plats i verksamhetsberättelsen: Marknadsanalys och kapitalförvaltning; avtal med Akademikerrådgivning (rådgivning till medlemmarna inom sparande, pension, försäkring, juridik m.m.); arbetsordning för pressmeddelanden; beslut om ny hemsida och av teknisk plattform; policy för annonsering
på SVF:s hemsida; revision av SVS stadgar (medlemskap i enbart SVS för veterinärer utan behörighet
att utöva veterinäryrket i Sverige); beslut om revidering av regler för veterinär annonsering; beredskap och kontakter inför omregleringen av apoteksmarknaden; brev till Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU angående den planerade nedläggningen av den ambulatoriska kliniken, de akademiska institutionernas ekonomi kontra Universitetsdjursjukhusets samt allmäntjänstgöring i veterinärutbildningen; användning av SVF:s antibiotikapolicytexter i FassVet; beviljande av
resebidrag till VMF för studieresa till veterinärutbildningen i Budapest m.m.
Vid årets gemensamma möte med SVS kollegium och förbundsstyrelsen diskuterades utöver veteri-

närkongressen/plenarsessionen samt förbundets interna remisshantering även olika utbildningar i tandvård på häst, det nyligen lagda betänkandet ”Trygg med vad du äter” (se vidare stycke
under separat rubrik), Djursmittutredningen, veterinärförbundets 150års-jubileum 2010, seminariet
och SVF:s värdskap för FVE:s generalförsamling i Stockholm i maj.

På förbundsstyrelsens 2 dagars möte i december ägnades som vanligt en dag åt särskilda aktiviteter.
På grund av sjukdom fick programmet ändras något och ersättarens presentation hade fokus på motivation och prestationer i stället för som planerat, lagarbete. Dagen arrangerades 2009 tillsammans
med medarbetarna på kansliet. Som vanligt har en dags introduktion för nytillträdda styrelseledamöter genomförts och dokumentet ”Förbundsstyrelsens arbetsformer” har gåtts igenom, där den enda
revisionen var att antalet FS-möten ändrades från 7 till 6 ggr/år.
Arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen arbetar målmedvetet sedan några år med arbetsgrupper för hantering av större
frågor. Flertalet arbetsgrupper har ett begränsat uppdrag avseende en specifik fråga medan ett fåtal
har karaktären av en mera långsiktig bevakning av ett visst område. Av ärenden som stått på listan
för handläggning av arbetsgrupper har ”Alternativa behandlingsformer” beslutats passa bättre som
ett initiativärende och hänskjuts således till SVS. ”Tillgänglighet av veterinära läkemedel” har tills
vidare strukits i avvaktan på effekten av apoteksmarknadsutredningen.
Ekonomigruppen (permanent)
Elöd Szanto, Margareta Widell, Karin Lundborg, förbundsordföranden samt från kansliet ekonomi/kanslichef Per Carlsson.
Grundutbildningsgruppen (permanent)
Pia Razdan, Anders Forslid, ordförande i SVS (Per Jonsson), förbundsordföranden samt från kansliet
informationschef Johan Beck-Friis.
Översyn av instruktion för förtroenderådet
Gruppen upphörde i och med fullmäktige 2008 och det vidare arbetet med instruktionen för att
fullmäktige 2009 skulle kunna fatta slutgiltigt beslut har gjorts av förbundsordföranden. Se vidare
under rubriken Fullmäktige.
Marknadsföringspolicy
Anders Forslid, Olof Skarman, Karin Östensson samt från kansliet ekonomi-/kanslichef Per Carlsson
har ingått i gruppen. Gruppen har haft ett möte med en presumtiv intressent och ett möte med
forskare vid SLU men arbetet har i övrigt haft låg aktivitet.
Manifestation av veterinäryrket/kompetens
Anders Forslid och Karin Östensson har ingått i gruppen, med Margareta Widell som resursperson (se
nedan Kommunikationsstrategi). Gruppen inrättades som ett resultat av förbundsstyrelsen beslut
2007 att under de närmaste åren särskilt fokusera på extern information om veterinäryrket och dess
betydelse för såväl djur som människor. Gruppens uppgift är att initiera olika typer av aktiviteter för
att informera om vad veterinär kompetens står för och göra den mera känd i samhället samt för att vi
internt ska identifiera våra svagheter för att kunna rätta till dem. Ett seminarium arrangerades 2009
och beslutet att SVF skulle vara värd för FVE:s generalförsamling var också ett led i gruppens arbete,
se vidare under separata rubriker.
Arbetsmiljögrupp
Vid ordförandemötet (ordf. i SVF, SVS, AVF och FVF) i oktober bildades en arbetsmiljögrupp bestående av Karin Östensson, Fredrike Ritter och Johanna Zwenson. Gruppen skall arbeta med arbetsmiljöfrågor främst med inriktning mot psykosociala frågor.
Kommunikationsstrategi
I gruppen har ingått Margareta Widell, förbundsstyrelsen (sammankallande); Birgitta Larsson, SVS;
Anders Sandberg, redaktionskommitténs ordf.; Per Carlsson, kansliet; samt Johan Beck-Friis, chefredaktör och Suzanne Fredriksson, journalist, båda SVT. Gruppens presenterade i december 2008 sitt
förslag till strategi/policy/plan som under våren 2009 gick på remiss till AVF, FVF samt SVS´sektioner.
Dokumentet antogs sedermera av fullmäktige i juni och gruppen hade därmed fullgjort sitt uppdrag
och upplöstes. På grund av Margareta Widells tunga uppdrag som sammankallande i denna grupp
kvarstod hon under 2009 enbart som extra resursperson i gruppen avseende ”manifestation” av veterinäryrket.

Ägarstrukturen inom smådjurs- och hästsjukvården
Olof Skarman är inom förbundsstyrelsen ansvarig för denna nya arbetsgrupp som bildades 2009.
Gruppen ska belysa ägarstrukturen inom smådjurs- och hästsjukvården (där många djursjukhus och
kliniker drivs i stiftelseform) och ffa hur den kan påverka situationen för medlemmarna avseende
såväl konkurrenssituationen som löner och andra anställningsvillkor.

SVF:s 150-ÅRSJUBILEUM
Under 2009 planerades en del av de arrangemang som ska uppmärksamma SVF:s 150-årsjubileum
2010. För jubileumsboken accepterade glädjande nog prof emeritus Lars-Erik Appelgren att vara ansvarig. Han har initialt haft som bollplank en grupp bestående av Herbert Lundström (f.d. förbundsordförande), Ingemar Jämte (f.d. kansliveterinär, SVF) samt Bengt Vilson (ledamot i förbundsstyrelsen m.m. under många år). I gruppen har även förbundsordförande Karin Östensson, ingått. Gruppen
hade ett flertal möten under 2009 och det togs fram ett förslag på innehåll i boken samt på författare
för de olika kapitlen som både kollegiet och förbundsstyrelsen gett synpunkter på. Gruppen har också planerat en artikelserie i Svensk Veterinärtidning under hela året 2010 för att belysa olika veterinära yrkesroller. Enligt förbundsstyrelsens önskemål påbörjades planeringen av ett seminarium i
Skara under våren, om möjligt på Hernquistdagen i samverkan med SLU, samt seminarium och jubileumsmiddag på själva födelsedagen den 6 oktober, i Stockholm.

ÖVERSYN AV KOMMITTÉER, RÅD OCH NÄMNDER
Under de senaste åren har en översyn pågått av förbundets kommittéer, råd och nämnder. Syftet har
varit att pröva och i den mån det behövs revidera deras sammansättning och uppgifter.
Förtroenderådet
Uppdraget till den arbetsgrupp som t o m fullmäktige 2008 har arbetat med frågan var att se över
förtroenderådets instruktion och mandat och tydliggöra sekretessreglerna för rådets ledamöter i
hantering av information i ärendena. FM-mötet 2008 beslutade i princip att anta den nya instruktionen men menade att den fortfarande var otydlig och gav förbundsstyrelsen i uppdrag att bearbeta
den ytterligare. Inför fullmäktige 2009 reviderade förbundsordföranden texten och fullmäktige 2009
antog den nya instruktionen för förtroenderådet som därmed fått en ny benämning, ”etikrådet”,
samt utökade mandat och uppdrag
Redaktionskommittén
En översyn av redaktionskommitténs instruktion m.m. ska göras i ett större sammanhang i anslutning
till implementeringen av den nya kommunikationsstrategin, -policyn och -planen.

SEMINARIUM OM VETERINÄRYRKETS BETYDELSE FÖR FOLKHÄLSAN
Som ett initiativ inom ramen för arbetsgruppen ”Manifestation av veterinäryrket” anordnades under
våren ett seminarium om veterinäryrkets betydelse för folkhälsan, ”Veterinärer för folk och fä”. Förbundet ville särskilt marknadsföra EU-kommissionens kampanj ”the veterinary week” och ”devisen
”animals + humans = one health” som startat i anslutning till lanseringen av EUs nya djurhälsostrategi. Seminariet hölls i maj på Norra Latin i Stockholm med medverkande från bl a DG Sanco för att visa
hur veterinärer i ett flertal yrkesroller dagligen tar hänsyn till människors hälsa. Målgruppen var livsmedelsföretag, konsumenter, djurägarorganisationer, politiker och andra beslutsfattare m fl. Förbundets initiativ i samhällsdebatten uppmärksammades och seminariet fick mycket goda recensioner
i bl a Veterinärmagazinet.

SVF VÄRD FÖR FVE:s GENERALFÖRSAMLING
Inom ramen för arbetsgruppen ”Manifestation av veterinäryrket” beslutades också att SVF skulle
vara värd för FVE:s generalförsamling i maj, i Stockholm vilket bidrog till att göra förbundet ännu
mera synligt i FVE. SVF passade på att de sedvanliga gästföreläsningarna ta upp några i SVF:s tycke
angelägna frågor såsom antibiotikaresistensen, icke-vetenskapsbaserad medicin/behandling samt
sjukförsäkring för djur. Deltagandet var rekordstort och arrangemanget uppskattades mycket av deltagarna. SVS generalsekreterare Christina Arosenius gjorde en stor och värdefull insats i både planeringsarbete och genomförande. Tyvärr uppmärksammades inte arrangemanget i media även om det
gjordes ett kort TV-inslag där FVE:s ordförande kommenterade djurskydd relaterat till dunplockning
av fåglar.

REGERINGSPROPOSITIONER
Behörighet m.m. inom djursjukvården
Under slutet av 2008 och under 2009 har ganska mycket tid lagts på lagrådremissen, propositionen
och föreskrifterna vilka är ett resultat av ”Behörighetsutredningens” betänkande (SOU 2005:98) och
införandet av det nya begreppet ”djurhälsopersonal”. Förbundet har haft särskilda kontakter med
såväl Jordbruksdepartementet, riksdagspolitiker och Jordbruksverket . SVF/SVSs ansvar för administrationen av specialistutbildningsprogrammen blir i princip oförändrat. Djursjukvårdarna fick den anmärkningsvärda benämningen djursjukskötare vilket såväl förbundet som branschen menade kunde
försvåra förmedlandet av en korrekt bild av deras kompetens till djurägarna. Att humantandläkare,
sjuksköterskor och sjukgymnaster, i den nya lagen, får rätt att bedriva djursjukvård efter viss utbildning har SVF framfört vissa invändningar emot, även tidigare. I samband med färdigställandet av de
nya författningstexterna i slutet av året och den sedvanliga remisshanteringen har förbundet haft
flera telefonmöten med handläggarna på Jordbruksverket. Positivt med den nya lagen är en tydlig
begränsning av att de enda som yrkesmässigt får arbeta inom djursjukvård är djurhälsopersonal.
En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar
Propositionen om veterinära fältverksamheten (Prop. 2008/09:211) överlämnades till riksdagen i
maj. För veterinärförbundet är det nu angeläget att implementeringen av olika förändringar bevakas
så att de får avsett resultat, t ex upphandlingsprocessen som ska ge möjlighet för företagare att ha
uppdrag som officiell veterinär och erhålla statliga medel för upprätthållande av jour.

STATLIGA UTREDNINGAR
Myndighetsstrukturen i livsmedelskedjan
I november 2007 tillsatte regeringen en utredning för att göra en översyn av Statens jordbruksverk,
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket samt Fiskeriverket (Dir 2007:166). Betänkandet Trygg med vad du äter (SOU 2009:08) lades fram i början av februari och remissbehandlades under våren 2009. Ingen veterinär expertis fanns i referensgruppen vilket förbundet framfört
stark kritik emot till Jordbruksdepartementet. Förbundet har därför såväl muntligt som skriftligt
framfört sina synpunkter till utredningen under arbetets gång samt sedermera i remissvaret till departementet. SVF har ansett att det är positivt med en samordning av ansvaret i livsmedelskedjan
och en tydligare integrering med djurrelaterade frågor men att även hanteringen av smittskydd och
djurskydd måste ges adekvat dignitet. Vidare att värdering respektive hantering av risk bör delas i
olika myndigheter, inte minst av jävsrelaterade skäl. Förbundet uppvaktade Riksdagens Miljö och
jordbruksutskott den 10 januari 2009 i detta ärende, deltog i två debattartiklar i dagspressen under
våren tillsammans med konsument-, hund- och hästorganisationer samt svarade på remissen. I regeringens regleringsbrev till de aktuella myndigheterna inför 2010 kunde konstateras att utredningens
förslag i alla fall tills vidare lades åt sidan då det gällde SLV, SJV samt SVA.

Djursmittutredningen
I december 2007 beslutade regeringen (Dir 2007:175) att tillsätta en utredning för översyn av lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar m.m. den s.k. Djursmittutredningen (Jo 2007:05). Utredningen ska se över lagstiftningen och analysera behovet av åtgärder från samhällets sida för att bekämpa djursjukdomar och zoonoser. I uppdraget ingår också att utreda om det är möjligt att ersätta
dagens skattefinansieringen med en annan form av kostnadsdelning mellan stat och privat sektor.
SVF är inte representerat i utredningens referensgrupp där veterinär expertis dock är väl företrädd.
Förbundet har deltagit i en hearing och haft ett flertal underhandskontakter med utredningen, och
utredaren deltog i SVF:s seminarium i maj. Utredningens betänkande ska efter att utredningstiden
blivit förlängd två gånger lämnas den 1 oktober 2010.
Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll
I juni beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare (Dir. 2009:57) för att göra en bred översyn av den samlade djurskyddslagstiftningen och lämna förslag till ny djurskyddslag och förordning
samt analysera hur lagstiftningen kan moderniseras, förenklas och bli mera flexibel och målinriktad.
Till utredare utsågs i juli Eva Eriksson, landshövding i Värmlands län. Referensgruppen tillsattes i november och där representeras SVF av Lotta Berg, Skara.

UPPVAKTNING AV RIKSDAGSLEDAMÖTER, MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET SAMT JORDBRUKSMINISTERN
Förbundet har under året haft flera möten med riksdagsledamöter för att påverka dem i frågor som
är angelägna för veterinärkåren. I början av 2009 uppvaktades också Miljö- och jordbruksutskottet
angående pågående utredningar samt blåtungebekämpningen.
I slutet av året planerades en uppvaktning av Jordbruksministern angående de svenska tilläggsgarantierna, som genomfördes i januari 2010, gemensamt med delar av näringen.

SÄRSKILDA EXTERNA MÖTEN
Möte med Jordbruksverket angående specialistutbildningarna
På initiativ av förbundet och SVS hölls i november ett särskilt möte med Jordbruksverket angående
specialistutbildningarna då flera oklarheter reddes ut och det bl a bestämdes att en gemensam samverkansgrupp skulle bildas för kontinuerlig kommunikation om utbildningsprogrammen,
SVF har vidare deltagit i följande möten:
- Angående de ökade skadekostnaderna i djursjukvårdsförsäkringar. Arrangerades av SKK i december. Flertalet av de bolag som erbjuder djurförsäkringar deltog. Där informerade förbundet om djursjukhusveterinärernas tämligen modesta löneutveckling och branschens likaledes
tämligen blygsamma lönsamhet.
- Jordbruksverket, november. Om förbättring av tillsynen över djurhälsopersonal.
- Jordbruksdepartementet, oktober. Angående införselregler för hund och katt apropå det förslag om ändringar i förordning 998/2003 som EU-kommissionen lagt fram avseende gränskontroll av rabies och dvärgbandmask.
- NKVets styrelsemöte i september i Uppsala.

MEDVERKAN I EXTERNA SAMARBETSGRUPPER, RÅD M.M.
Jordbruksverkets Smittskyddsråd
Smittskyddsrådet syftar till att genom samarbete utveckla den förebyggande djurhälso- och djursjukvården samt beredskapen inför smittsamma djursjukdomar. SVF:s representanter i rådet har varit
förbundsordförande Karin Östensson (ordinarie) och vice förbundsordförande Anders Forslid (suppleant). Rådet hade fyra möten under 2009 varav två som vanligt var mera allmänna och två temamöten. Varje möte utbyts aktuell information om djurhälsoläget nationellt och internationellt. Under
2009 har mycket information också avsett det svenska EU-ordförandeskapet
Jordbruksverkets Försöksdjursråd
Rådet inrättades 2008 och under året har det hållits två möten där bl a det nya EU-direktivet om
försöksdjur och nya utbildningsföreskrifter för försöksdjurspersonal diskuterats. SVF:s representant
är vice förbundsordförande Anders Forslid.
Jordbruksverkets Djurskyddsråd
I början av 2009 inbjöds förbundet att vara med i Jordbruksverkets nybildade djurskyddsråd där Kalle
Hammarberg (ordinarie) och Stefan Gunnarsson (suppleant) representerar SVF efter förslag från förbundets djurskyddskommitté. Se vidare nedan under rubriken Djurskyddskommittén.
Samarbetsgrupp inom hästområdet
Jordbruksdepartementet inrättade 2004 en samarbetsgrupp inom hästområdet. Syftet var att skapa
ett forum för diskussion och information i aktuella frågeställningar kring hästverksamhet. Gruppen
har efter en period av låg aktivitet gjort en omstart och nya ledamöter har utsetts. Departementet
har av de två representanter som Veterinärförbundet anmält utsett Evamarie Lewin till ordinarie
ledamot och Nils Ronéus till suppleant. Gruppen har sammanträtt 4 gånger under året.
Jordbruksverkets referensgrupp för hästfrågor
Detta är en nyinrättad grupp som ska fungera som referensgrupp till Jordbruksverket i hästfrågor
inom områdena avel, smittskydd och djurskydd. Den hade möte 2 gånger under 2009. SVF representeras av Evamari Lewin.
Ridsportförbundets djurskyddskommitté
Kommittén har haft 1 möte 2009. En viktig fråga har varit smärtstillande behandlingar för hästar som
tävlar som åter tillåts i stora delar av ffa södra Europa. SVF representeras av Evamari Lewin.
Läkemedelsnämnden
Per Jonsson, ordf i SVS representerar SVF i Läkemedelsnämnden som sammanträtt två gånger under
året. Ett viktigt projekt som startats under 2009 är ”Begränsning av antibiotikaanvändning på djur”.
Samrådsgrupp SVF - "näringen"
Samrådet mellan Sveriges Veterinärförbund och lantbruksnäringen (LRF, Svensk Mjölk, Swedish Meats, Svensk Fågel, Svenska Ägg och Svenska Djurhälsovården) har som tidigare pågått även under
2009. SVF har representerats av förbundsordföranden, Karin Östensson, SVS generalsekreterare
Christina Arosenius och informationschefen, Johan Beck-Friis. Årets möten har naturligt kommit att
kretsa mycket kring sådant som rört det svenska EU-ordförandeskapet samt den s.k. Djursmittutredningen. I slutet av året planerades en delvis gemensam uppvaktning av Jordbruksministern angående
de svenska tilläggsgarantierna, som genomfördes i januari 2010.

Samverkansgrupp med Svenska Kennelklubben mot extremavel hos hund
På initiativ av SVF och med mycket gott gensvar från Svenska Kennelklubben (SKK) skapades 2007 en
samverkansgrupp med syfte att främja sund hundavel och stävja den extremavel som förekommer
inom vissa hundraser och som leder till att hundarna inte fungerar fysiologiskt. Under 2009 hade
samverkansgruppen två möten. SVF:s representanter i gruppen var under 2009 Lotta Möller, smådjurssektionen, SVS, informationschef Johan Beck-Friis samt förbundsordförande Karin Östensson.
SacoSalusAnsvars Inkomstförsäkrings AB
Samtliga Sacoförbund är delägare i SalusAnsvar Inkomstförsäkrings AB. Sacoförbunden äger 51 % och
SalusAnsvar äger 49 %. SVF:s ägarandel står i proportion till medlemsantalet och förbundets aktieinnehav är ca 0,1 % av den totala aktiestocken. SVF representerades av kanslichefen på bolagsstämman som hölls i SalusAnsvars lokaler den 25 maj 2009.
Sacos vårdförbundsgrupp
Regelbundna vårdförbundsmöten har hållits, där representanter för de vårdrelaterade förbunden
inom Saco diskuterar gemensamma frågor fyra gånger per år. Exempelvis hot i yrkesutövningen samt
problem med utbud av ”nya” kvasivetenskapliga tjänster och ”yrken” inom vård av kropp och själ har
i princip samtliga vårdförbund gemensamt. SVF har under 2009 representerats av informationschefen.
Övrigt
Utöver den externa representation som nämns på andra ställen i årsberättelsen är förbundet representerat externt i AEA; Agria (styrelse, veterinärpanel, skadeprövningsnämnd häst resp. smådjur,
produktkommitté häst resp. smådjur); Apotekarsocieteten, sektionen läkemedel för djur; If’s skadeprövningsnämnd: Rasehorns stiftelse; Saco (kongress, ordförandemöte, kanslichefsgrupp, ekonomigrupp, juristgrupp, Saco-S, Saco-P, arbetsmiljögrupp, chefsgrupp, lönestatistikgrupp); Strama – VL
(Strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning inom veterinär- och livsmedelssektorn); SVAs projektråd; Svenska Blå stjärnans centalstyrelse; Vårdförbundsgruppen; Veterinärhusnämnden (styrelsen för veterinärstudenternas kårhus, SLU); World Veterinary Association (WVA) m.fl. Verksamheten
i några av dessa tas upp mera ingående på andra ställen i årsberättelsen.

UTDELNING AV BIDRAG, STIPENDIER M.M.
Från Understödsfonden med flera fonders gemensamma förvaltning har under 2009 utdelats sammanlagt 122 355 kr i understöd och 230 100 kr stipendier.

ARBETSMILJÖ
Det operativa arbetet med arbetsmiljöfrågor ligger numera inom AVF:s och FVF:s mandat och ansvar.
Förbundsjuristen Amelie Lothigius har dock för SVF deltagit i Sacos arbetsmiljögrupp.

LÖNESTATISTIK
Under 2009 skickades enkäten ut, via e-post för fjärde året i rad, till samtliga anställda förbundsmedlemmar, såväl privat som offentligt anställda. Enkäten kunde således besvaras via webbverktyg på
förbundets hemsida. Pappersenkät skickades ut till dem som inte besvarat enkäten eller inte kunde
svara via webben. Svarsfrekvensen var ca 80 procent, för privatanställda och ca 70 procent för statligt anställda.

Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA)
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, administrerar arbetslöshetsförsäkringen för Sacoförbundens medlemmar. Avgiften var vid 2009 års utgång 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. AEA är en privat organisation vars verksamhet regleras i Lagen om arbetslöshetskassor respektive Lagen om arbetslöshetsförsäkring. I de delar av verksamheten som är myndighetsutövande gäller reglerna för handlingsoffentlighet och sekretess och AEA följer i tillämpliga delar förvaltningslagen. När det gäller databehandling av personuppgifter tillämpar AEA bestämmelserna i
personuppgiftslagen (PUL).
Sedan 2007-01-01 går kontakten mellan Veterinärförbundets medlemmar och AEA direkt mellan
parterna, utan att förbundet är inblandat.

Saco
Medlemsutveckling
Sacoförbunden ökade under 2009 med 16 000 medlemmar (+ 2,7 %) och redovisar nu 604 000 medlemmar, den största medlemssiffran i Sacos historia.
Sacos kongress
Saco håller kongress vart fjärde år och under 2009 var det dags igen. Kongressen genomförde 16-17
november i Norra Latins lokaler i Stockholm. Inledningstalade gjorde bl.a. statsminister Fredrik Reinfeldt som mitt under brinnande EU-ordförandeskap tog sig tid att komma. Det visar vilken stor betydelse och inflytande Saco numera har på de högsta beslutsfattarna. Sacostyrelsen framlade fyra propositioner; Stadgar, färdriktning 2010 – 2013, rekrytering och ekonomi- och avgifter. Dessutom hade
det inkommit 12 motioner. SVF representerades av AVF:s ordförande Fredrike Ritter som gick in som
suppleant då förbundsordförande Karin Östensson var sjuk. Fredrike Ritter biträddes under kongressen av kanslichef Per Carlsson.
Ordförandekonferenser
Under året arrangerades tre ordförandekonferenser: 19-20 mars, 11 maj och 6 oktober.
Ordförandekonferensen i Göteborg den 19-20 mars
Den första dagen ägnades åt den finansiella krisen och utmaningarna för näringslivet och kommunsektorn i Västra Götaland. Ordförandena i Akademikerföreningarna på Saab och Volvo, samt företrädare för Göteborgs kommun och Västsvenska handelskammaren informerade. Därefter tog länsöverdirektör Göran Bengtsson och landshövding Lars Bäckström emot på residenset. Konferensen
fortsatte nästa dag med en presentation av Sacos varumärkesarbete som följdes av en diskussion om
utkastet till den kommande kongresspropositionen, Färdriktning 2010-2013.
Ordförandekonferensen den 11 maj
Utbildningsminister Jan Björklund höll efter korta kommentarer om den finansiella krisen ett anförande om långsiktiga mål och strategiska frågor. Återstående tid diskuterades tre av styrelsens kommande kongresspropositioner. Sacos kanslichef Anders Edward inledde med en presentation av ett
första utkast till ekonomi- och avgiftsproposition, kommunikationsstrateg Jon Stenbeck presenterade
den kommande rekryteringspropositionen och Jan Martin, sammankallande i stadgekommittén, gick
igenom förslagen till ändringar i stadgarna.

Ordförandekonferensen den 6 oktober
Efter inledande anförande av Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, Åke Lindström, DIK och Edel
Karlsson Håål, Jusek, diskuterade ordförandekonferensen den kommande avtalsrörelsen. Dagen avslutades med att Per Nuder, f.d. statsråd, gav sin syn på den finansiella krisen och på det parlamentariska läget inför valet nästa höst.
Generella akademikerfrågor
Fokusfrågor 2009
Lönebildning och arbetsmarknad
I och med krisen har arbetsmarknadsfrågorna spelat en viktig roll. Saco har drivit frågorna om kommunernas nyckelroll i stabiliseringen av ekonomin, vikten av praktik och de unga akademikernas utsatta situation. På lönebildningens område har diskussionen inte varit lika intensiv, men Saco har
fortsatt att publicera rapporter som understödjer och belyser den individuella lönesättningens roll.
Utbildning och forskning
På utbildningens område har Saco satt kvalitetsfrågorna i första rummet, inte minst med hänsyn till
den ökade tillströmningen till högre utbildning i krisens och demografins spår. Inom forskningspolitiken bidrog de samordnade och mångfasetterade aktiviteterna inom federationen till en påtaglig
satsning från regeringen i den forskningspolitiska propositionen. Saco har haft reservationer både när
det gäller volymen och den detaljerade styrningen av anslagen.
Rekryteringsbefrämjande åtgärder
Den av styrelsen till kongressen föreslagna rekryteringspropositionen tar sikte på det som gör Sacoförbunden unika och hur detta ska kunna användas i att behålla och nyrekrytera medlemmar. Sacoförbunden har en positiv medlemsutveckling. Vid utgången av 2009 hade förbunden totalt drygt
604 000 medlemmar vilket var en ökning med drygt 16 000.
Sacos analysarbete och allmänna opinionsbildande och samhällspåverkande arbete för akademikergruppens intressen har under de senaste åren varit viktigare än någonsin. Bättre grundfinansiering av
högre utbildning och forskning samt arbetslösheten bland akademiker har fortsatt stått högt på
agendan under 2009 liksom egenföretagarfrågor. Saco arrangerar regelbundet informations- och
dialogmöten kring aktuella frågor med centrala resurspersoner och beslutsfattare inbjudna.
Förbundsordföranden och kanslichefen har deltagit i Sacos ordförandekonferenser respektive kanslichefsmöten under året. Kanslichefen är också med i Sacos ekonominätverk, Saco-E. Vid dessa respektive möten har bl.a. diskuterats följande: Forskningspolitiskt arbete, Huvudavtalet mellan Svenskt
Näringsliv-LO-PTK, Inspirationsdagarna för egenföretagare, Sacos färdriktning 2010-2013, Inkomstförsäkringen, Information om pågående aktiviteter inom förbunden, Förhandlingsläget inom olika
områden, Medlemsrekrytering, Diskussioner kring ökat samarbete mellan förbunden inom olika områden, Obligatorieutredningen för a-kassan, AEA och a-kasseavgiften Remisshantering inom förbunden, Sacos studentmässa, Aktiviteter i samband med Almedalsveckan, Akademikerrådgivning, Ett
eventuellt bildande av Saco-Rättsskydd; Utveckling av Saco-Lönesök; med mera.
Sacos egenföretagargrupp
Saco har sedan flera år satsat på att bygga ut och förbättra sin service gentemot de medlemmar som
är företagare. Av Sacos ca 604.000 medlemmar utgör ca 50.000 egenföretagare, varav 50 % bedriver
sin verksamhet på heltid.
Sveriges Veterinärförbund deltar aktivt i Sacos satsning och har i samverkan med ett 10-tal medlemsförbund medverkat i olika inspirationskurser för företagare. Egenföretagande akademiker kallas numera kunskapsföretagare.

Saco Lönesök
Förbundet är med i Saco Lönesök, en databas för Sacoförbundens medlemmar som bygger på statistikuppgifter från 180.000 privatanställda medlemmar och 230.000 offentliganställda. Saco Lönesök
nås via SVF:s hemsida.
Förhandlingssammanträden
Under året har Anders Lefrell deltagit i möten med Representantskapet i Saco-S för förberedelser av
kommande centrala avtal på statliga sektorn och Amelie Lothigius i motsvarande möten med bl.a.
AkademikerAlliansen (kommunala sektorn) och Saco-P (privata sektorn).

KOLLEGIALT NÄTVERK
Veterinärförbundet bildade 1999 ett nätverk som bestod av åtta veterinärer som på ideell grund står
till förfogande som samtalspartner (SVT nr 13/99). Medlemmar i SVF:s kollegiala nätverk år 2009 var
Sten Berggren, Eva von Celsing, Erik Kjellgren, Herbert Lundström, Florin Gurban-Marcu och Illmars
Dreimanis.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska samarbetet
Ordförandekonferenser
Under 2009 hölls sedvanligt två nordisk/baltiska ordförandekonferenser i anslutning till FVE:s generalförsamlingar. En viktig funktion är samverkan när det gäller val till förtroendeposter och andra
viktiga FVE-frågor och för att ge våra synpunkter större genomslagskraft i generalförsamlingen. Dessutom tas frågor upp av gemensamt nordisk intresse. Under 2009 var Norge värd för mötena. De baltiska länderna har de senaste åren helt uteblivit från mötena utan förklaring varför det bestämdes att
mötena nu åter ska kallas ”The Nordic Presidents Meeting” men att de baltiska länderna även fortsatt ska bjudas in. Under 2009 har särskilt diskuterats samverkan mellan de nordiska veterinärtidningarna, att verka för att den kostsamma simultantolkning i FVE:s GA upphör, att verka för att animal welfare labelling (arbetsgrupp i FVE) ska inkludera slaktmetoden (slakt utan bedövning).
Nordisk grupp för fort- och vidareutbildning
Se verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (bilaga 1).
NKVet
Enligt överenskommelse mellan NKVet och de nordiska förbunden deltog Anders Engvall, en av SVF:s
NKVet representanter i ett av förbundsstyrelsens möten. NKJ kommer att tas över av Nordforsk och
bidraget till NKVet riskerar då att upphöra vilket äventyrar NKVets existens. SVF vill att NKVet ska
kunna fortsätta och har erbjudit sitt stöd gentemot NKJ. Det årliga NKVet symposiet 2009 hölls i Sverige (Uppsala) 1-2 oktober. Det hade titeln ”Use and misuse of drugs in the athletic horse” och var
mycket välbesökt.

Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
Representation
FVE är språkrör och kanal i veterinära frågor på Europaplanet och den instans som EU-politikens olika
strukturer vänder sig till. Flertalet frågor inom veterinärsektorn i de enskilda länderna styrs från EUnivå och FVE är därför en betydelsefull organisation. Den svenska delegationen i generalförsamlingen
och i FVE:s olika sektioner har bestått av förbundsordföranden (GA och sektionen för veterinärer
inom forskning och utbildning), Evamari Lewin (praktikersektionen), Margareta Widell (hygiensektionen), Per Sahlander (sektionen för officiella veterinärer). Därutöver har informationschef Johan BeckFriis deltagit som ledamot i djurtransport- och djurskyddsgrupper (se nedan). 2009 var SVF värd för
vårens generalförsamling i Stockholm. SVS generalsekreterare Christina Arosenius är kontaktperson
för FVE i förbundet.
Aktuella frågor och verksamhet
Generalförsamlingarna 2009 hölls i Stockholm respektive Bryssel. Rapporter har presenterats i SVT nr
10/09 och 2/10. Utöver de aktuella frågor som speglas av arbetsgrupperna med svensk representation som redovisas nedan har en väsentlig fråga under både 2008 och 2009 varit EU:s nya djurhälsostrategi 2007-2013. Den har ett antal ambitiösa mål avseende djurhälsa och smittskydd. I lanseringen
av denna plan startade kommissionen även en kampanj om den roll som veterinär service på olika
sätt spelar för folkhälsan genom t ex friska djur och sunda livsmedel. Detta är ett samarbetsprojekt
mellan EU-kommissionen och FVE och inleddes med en ”Veterinary Week” som sedan har upprepats
2009. Strategin har budskapet ”att förebygga är bättre än att bota” dvs. ”biosäkerhet” och kommissionen har lanserat devisen animal + human = one health för att understryka den nära kopplingen
och det ömsesidiga beroendet mellan djur- och folkhälsa. EU:s kampanj har ett väsentligt syfte, att
informera allmänheten. För detta ändamål har EU-kommissionen en informationsbuss som kan beställas till olika relevanta evenemang i Europa och den fanns på plats i anslutning till SVF:s seminarium och FVE:s generalförsamling i maj i Stockholm.
Svensk representation i arbetsgrupper och permanenta kommittéer
Sverige fortsätter att vara framgångsrikt vad gäller representation i olika arbetsgrupper tillsatta av
FVE. SVF har under 2009 medverkat i arbetsgrupper rörande Food Safety (Margareta Widell, ordf);
Animal Welfare Labelling (Stefan Gunnarsson, SLU, Skara); djurtransporter; djurskyddsutbildning av
officiella veterinärer (informationschef Johan Beck-Friis); ”Protection of animals at the time of slaughter and killing” (Anders Forslid, förbundsstyrelsen grupp 1/core; Ann Lindhagen, grupp
2/consultative ); ”Code of conduct” (etiska normer för veterinär yrkesutövning, Henrik Eriksson, länsveterinär). Även den permanenta European Coordinating Committee on Veterinary Training (ECCVT;
se vidare nedan) har en svensk ledamot (Karin Östensson, förbundsordförande).
Europeisk ackreditering av veterinärutbildningen
ECCVT är en gemensam kommitté för FVE, EAEVE (European Association of Establishments of Veterinary Education) och EBVS (European Board of Veterinary Specializations). ECCVT ska driva och handlägga utbildningsfrågor av mera strategisk karaktär och verka för en kvalitetsutveckling av veterinär
grund- och vidareutbildningen. Kommittén hade planenligt 2 möten 2009. Det finns en oroande utveckling att fakulteter, främst av kostnadsskäl, avhändar sig kompetens och faciliteter för delar av
den nödvändiga kliniska utbildningen och låter den skötas av praktiker. Det finns också problem med
att s.k. fördjupning inom ett djurslag införs på bekostnad av bredden i veterinärutbildningens nödvändiga, basala ”Day 1 skills”. Alltför många europeiska veterinärutbildningar har en bristande kvalitet och uppfyller inte ens EU-direktivets normer. ECCVT har fortsatt med lobbying inom EU (DG Sanco
och DG Internal Market) för att få till stånd en legal grund för åtgärder emot de utbildningsanstalter
som bryter emot EU-direktivet. Det finns ett stöd från parlamentet men ett motstånd från kommissionen eftersom utbildning i EU faller inom subsidiaritetspricipen. Arbetet med ackreditering av veterinärutbildningarna i Europa har gått framåt men en del logistiska problem är fortfarande inte lösta.

World Veterinary Association (WVA)
SVF:s ordförande Karin Östensson är sedan 2008 councillor för Europa i WVA. WVA höll sitt årliga
councilmöte 2009 i Tokyo. Glädjande nog ökar nu antalet medlemmar och aktiviteten och ambitionen i WVAs ledning har generellt höjts. Det pågår en revision av samtliga policydokument och ”positionspapers”; hemsidan har genomgått en ansiktslyftning och antibiotikaresistensfrågan och kvaliteten i veterinärutbildningen har lyfts fram som särskilt angelägna frågor de närmaste åren i nära samarbete med OIE. WVA:s sekretariat tas från 1 januari 2010 över av FVE:s kansli i Bryssel och då införs
även en executive officer för att förstärka den operativa fortlöpande verksamheten.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Svensk Veterinärtidning
Svensk Veterinärtidning (SVT) är medlemstidning 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 2009 3 100 ex. Tidningen är den kanal genom vilken information till och
mellan veterinärer huvudsakligen sprids, och den är därför den viktigaste informationskällan för veterinärförbundets medlemmar.
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 2009 var Johan Beck-Friis chefredaktör och ansvarig utgivare, med Christina Arosenius som
biträdande redaktör. Under hela året arbetade Suzanne Fredriksson som journalist vid tidningen på
60 procents tjänst. Birgitta Ahlkvist var redaktionens sekreterare på halvtid fram till den 31 mars, då
hon pensionerades men bibehöll ett uppdrag som korrekturläsare motsvarande 20 procents tjänst.
Brita Trybom hade en heltidstjänst som redaktionssekreterare, främst som ansvarig för annonser och
annonsörskontakter. Prenumerationsregistret har handlagts av Karin Henriksson.
Material till tidningen inkom under året i stor mängd, såväl vetenskapliga artiklar som reseberättelser, insändare etc. Tidningens layout från 2003 vidareutvecklades under 2009. Layoutuppdraget sköttes under hela året av Exponera AB. Johan Beck-Friis var dessutom värd för ett möte med de nordiska
veterinärtidningsredaktörerna i Stockholm i maj, och diskuterade formerna för ett nordiskt utbyte av
artiklar.
Det samarbetsavtal som 1997 knöts mellan SVT och annonsförsäljningsfirman Annonshuset AB löpte
vidare under 2009. Annonshuset sålde randannonser för SVT i samma omfattning som under föregående år. Liksom tidigare resulterade arbetet i ett ekonomiskt överskott för tidningen.
Volym 61 av Svensk Veterinärtidning utkom med 16 ordinarie nummer, varav ett dubbelnummer.
Antalet trycksidor var 972. Dessutom utgavs ett supplement i försöksdjursanestesi (supplement nr
31) under året.

Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida www.svf.se uppdaterades kontinuerligt under 2009. Den utformning
på hemsidan som infördes 1 juni 2002 ansågs dock börja bli gammal. Offerter på en ny hemsida inhämtades, och beslut fattades i SVF:s styrelse att köpa in verktyget Episerver och beställa en ny layout från företaget Gisys. Under hösten 2009 utarbetades den nya hemsidan i samarbete med Gisys
av en arbetsgrupp bestående av Johan Beck-Friis, Karin Henriksson, Marianne Lundquist och Brita
Trybom. Personalutbildning och planering av den nya hemsidans innehåll genomfördes under hösten, samtidigt som den gamla hemsidan med verktyget Sitecore uppdaterades som förbundets officiella sida. Den nya hemsidan planeras bli publicerad och ersätta den gamla under våren 2010, som ett
led i SVF:s 150-årsfirande.
SVF-sidan används för direktinformation till förbundets medlemmar i ärenden som kräver snabb
publicering. Föregående års framgångsrika interaktiva verksamhet fortsatte, med elektroniskt ifyllande av lönestatistik och röstning i SVF:s personval via hemsidan.
Huvudansvarig för utformningen av hemsidan och för den fortsatta driften var under 2009 Johan
Beck-Friis.
Informationsmöten för studenter
Förbundet har genomfört ett flertal sedvanliga informationsmöten för ordinarie veterinärstudenter
och TUVE-studerande vid SLU.
Övrig informationsverksamhet
Förbundet hade via informationschefen och utskick av pressmeddelanden ett stort antal mediekontakter i olika frågor under året. Namnet "Sveriges Veterinärförbund" nämndes i totalt 406 artiklar
eller nyhetsinslag i riks- och lokalmedia under 2009, enligt förbundets mediestatistiktjänst Meltwater
News.

YTTRANDEN M.M.
Under 2009 har förbundet avgivit bl.a. följande yttranden och framställningar. Remissvaren publiceras fortlöpande på förbundets hemsida www.svf.se:
Förslag om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider för tillvaratagande av livsmedel
från djur som behandlats med läkemedel (Dnr 3914/2008).
Sanktionsavgift för sena och uteblivna rapporteringar till det centrala nötdjursregistret (CDB).
Remiss avseende Statens Jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och
införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och
människor (Dnr 38-566/09).
Föreskrift om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete.
Föreskrift om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 1994:83) om nötkreatur som används i avel.
Förslag till föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek.
Förslag till ändrade föreskrifter om införsel av svin, nötkreatur, får och getter.

Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion, SOU 2009:8.
Förslag till ändring av Läkemedelsverkets licensföreskrifter.
Remiss av dokumentet Rekommendationer för handläggning av MRSA hos häst, hund och katt.
Förslag till ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:76) om villkor för eller förbud
mot användning av vissa substanser vid behandling av djur avsedda för livsmedelsändamål (C 16).
Förslag till föreskrifter om Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.
Konsumenttjänster m.m.
Förslag till föreskrifter (2009:11) om partihandel med läkemedel.
Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk
sprit.
Förslag om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor
för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.
Uppdrag att utveckla djurhälsoarbetet i mjölkproducerande besättningar.
Ett effektivare smittskydd.
Förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering, dnr 2000/2009.
Inbjudan att inkomma med synpunkter på ett utkast till redovisning av ett regeringsuppdrag om villkor för försäljning av produkter av vildsvin.
Departementspromemorian Vissa apoteksfrågor.
Förslag till föreskrifter med anledning av lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.
Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (LSFS 1979:11) om burfågelkarantän.
Promemorian En databas med elektroniska recept för djur hos Apotekens Service AB.
Förslag till SJV:s föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.
SJV:s föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt.

PERMANENTA RÅD OCH NÄMNDER
Beträffande verksamheten i förbundets permanenta råd och nämnder hänvisas till nedan intagna
särskilda årsberättelser.
Etikrådet
I etikrådet har ingått Annelie Grip-Hansson, Lars Gustafson, Peter Kallings, Lotta Persson, Barbro Röken; ersättare Agneta Weidman.
Etikrådet har under år 2009 handlagt två ärenden varav ett har avgjorts under året och ett är pågående vid årsskiftet.
Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning
Rådets sammansättning var oförändrat Göran Jönsson (ordf.), Herbert Lundström och Bengt Nordblom.
Liksom de senaste åren har rådets aktivitet skett i nära samverkan med Veterinärhistoriska museet
och museets vänförening och varit starkt inriktad mot museets förnyelse och utvidgning. Beskrivning
av detta arbete sker i annan ordning.
De i föregående verksamhetsberättelser omnämnda stipendierna ur Dyrendahls fond till professor
emeritus Lars-Erik Appelgren, Uppsala för ”Studier av och försök till utvärdering av gamla veterinärmedicinska recept” har under året resulterat i två artiklar som publicerats i Svensk Veterinärtidning
som Meddelande nr 117 och 118 från Rådet med titlarna Funderingar kring ett ståndkärl märkt
”Kvarkmos” resp. Försök med kräkvinsten på ”ett 12 år gammalt skabigt sto”
Redaktionskommittén
Redaktionskommittén är Sveriges Veterinärförbunds och Svensk Veterinärtidnings rådgivande organ i
publikations- och informationsfrågor. Kommittén handlägger ärenden rörande den svenska och internordiska tidskriftsverksamheten på veterinärmedicinens område.
I redaktionskommittén ingick under 2009: Anders Sandberg (ordf), Anne Halldén Waldemarsson,
Cecilia Lönell, Anna-Lena Hegrestad, Maria Hörnfeldt, Johan Beck-Friis, Christina Arosenius och Suzanne Fredriksson. Till redaktionskommitténs möten bjöds nationalredaktören för ACTA Vet Scand in.
Redaktionskommittén sammanträdde två gånger under året, den 18 mars och den 16 oktober. Försöksdjurssektionen och SVTs redaktion slutbearbetade det material som under våren 2009 gavs ut
som ett supplement om försöksdjursanestesi. Redaktionskommittén diskuterade även förnyelse av
tidningens innehåll, bland annat en återkommande spalt med rubriken "Antibiotikabevakning från
SVA".
Redaktionskommittén har för övrigt stöttat redaktionen i arbetet att utveckla Svensk Veterinärtidning. Diverse detaljfrågor i det redaktionella arbete har diskuterats i kommittén, vilken gett värdefulla råd till redaktionen. Samarbetet med främst SVA fortsatte i den uppskattade serien "Månadens
Epiztel". Kommittén lämnade under båda sina möten synpunkter på den layout som veterinärtidningen fick 2003, och som utvecklades vidare av Exponera AB under 2009. Vidare har kommittén
lämnat förslag till förbättringar av förbundets hemsida och synpunkter vid utvecklingen av den nya
hemsidan.

Djurskyddskommittén 2009
Ledamöter:
Ordf: Kalle Hammarberg
V.ordf: Stefan Gunnarsson
Övriga ledamöter: Aina Moe Bäck, Ulrika Lagerquist, Per Michanek, Per Sahlander och Anna Tidholm
(del av året).
Kommittén har haft 2 fysiska möten och kommunikation via E-mail. Yttranden har lämnats på förfrågningar från förbundet, jordbruksdepartementet (under EU-ordförandeskapet), FVE, enskilda förbundsmedlemmar och på eget initiativ. Kommittén representerar genom ordförande/v ordförande
förbundet i jordbruksverkets djurskyddsråd.
Bland ärenden som behandlats av kommittén kan nämnas:
Jakt med båge,
Djurskydd i veterinärutbildningen,
TNR
Griskastration med och utan bedövning
Djurskyddspolicy
Djurskyddsmärkning av livsmedel
EU-centrum för djurskydd
I massmedia har under året flera djurskyddsfrågor hamnat i fokus. Kommittén har vid dessa tillfällen
haft nära kontakt med förbundet och dess talesman i djurskyddsfrågor. Samspelet mellan kommittén
och förbundet har diskuterats.

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
Förbundets ekonomi är i god ordning. SVF:s ekonomi utgörs av tre huvuddelar; Allmänna kassan/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Stödfonden samt Fastighetsförvaltningen. Det är enheternas sammanlagda resultat och ställning som redovisas i resultat- och balansräkningen.
Resultaträkningen
Rörelseresultatet före finansiella poster är ett underskott på 675 463 kr. Resultatet efter finansiella
poster visar ett underskott på 194 275 kr, och den sammanlagda skatten uppgår till 953 342 kr. Det
sammanlagda resultatet för 2009 är ett underskott på 1 147 617 vilket är mindre än vi budgeterat
med, och underskottet finansieras genom att kapital tas ur Allmänna Kassans kapitalförvaltning.
Balansräkningen
Av förbundets totala tillgångar på 30 598 260 kr (bokfört värde) är 14 011 800 eget kapital och soliditeten är alltså 46 %, vilket får anses vara godkänt. Observera att marknadsvärdet per 2009-12-31 på
förbundets tillgångar är betydligt högre än det bokförda värdet.
Allmänna kassan och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
Det är under denna rubrik som den dagliga verksamheten bedrivs. Hit betalas medlemsavgifterna
och här finns kostnaderna för kansliet, förbundsstyrelsen, SVS, Svensk Veterinärtidning, med mera.
Det sammanlagda resultatet under denna rubrik visar ett underskott på 1 158 359 kronor.
Stödfonden
Stödfonden är bara kapitalförvaltning och i Stödfonden förekommer ingen verksamhet - och budgeteras därför inte - men den ingår redovisningsmässigt i förbundets totala ekonomi. Detta är medel
som är avsedda att användas vid en eventuell konflikt och här finns även ett konfliktåtagande gentemot Saco-S. Medel ur Stödfonden kan även användas till facklig verksamhet, och kan vid akut behov
användas till driften av förbundet. Stödfonden har av AVF under 2009 belastats med kostnader för
förhandlingar, facklig verksamhet etc. på 210 771 kr. Resultatet visar ett underskott på 85 406 kronor.
Fastighetsförvaltningen
Förbundet äger en hyresfastighet på Kungsholmen i Stockholm och förvaltningen sköts av Fastighetsägarna Stockholm AB. Redovisningsmässigt ingår fastigheten i den totala ekonomin. Resultatet efter
skatt visar ett överskott på 96 124 kronor.

Kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltningen sköts av två externa förvaltare; Enskild Kapitalförvaltning, EKF, och Carlson Investment Management, CIM. Det totalt förvaltade kapitalet är ungefärligt jämnt fördelat på dessa
två. EKF förvaltar Enskilda pensionsfonden, Agrias Understödsfond samt del av Allmänna Kassan. CIM
förvaltar Understödsfonden, Stödfonden samt del av Allmänna Kassan. Förbundsordföranden och
kanslichefen har regelbundna möten med båda aktörerna och det genomförs 5-7 möten per år med
varje förvaltare. Förbundsstyrelseledamöterna har en stående inbjudan att deltaga i mötena om de
så önskar.
Eftersom förbundets verksamhet, exklusive kapital- och fastighetsförvaltningen, budgeteras gå
med underskott är det viktigt att kapitalförvaltningen sköts på ett bra och långsiktigt sätt. Förbundsstyrelsen har uttalat inriktningen att portföljen inte behöver växa, men vi skall heller inte tära på
kapitalet. Styrelsen har därför noggrant tillsammans med förvaltarna lagt upp långsiktiga strategier
för hur förvaltningen skall bedrivas så att förbundet uppnår en stabil och bra avkastning över tid.
Denna avkastning täcker alltså underskottet i verksamhetsbudgeten.

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. De återfinns därför inte i denna årsredovisning.
Understödsfonden är en gemensam förvaltning av 18 olika stiftelser. Dessa delar ut understöd
till veterinärer och anhöriga till veterinärer, 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.

Resultat- och balansräkning
Sveriges Veterinärförbunds resultat och ställning för 2009 framgår av resultat- och balansräkningen
med tilläggsupplysningar på följande sidor.

