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Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010.

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 2010 har varit Evamari Lewin (ordf.), Anders Forslid (v.ordf.),
Karin Lundborg, Per Michanek, Pia Razdan, Suzanne Sandquist, Olof Skarman, Elöd Szanto och Per
Jonsson (SVS ordf.).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt sex gånger, nämligen den 10 februari, 14-15 april
(gemensamt möte med SVS kollegium), 2 juni, 1 september, 13 oktober och 29-30 november. Ständigt adjungerade till förbundsstyrelsens möten är respektive ordförande i AVF och FVF.
Sammanträden med förbundsstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän har hållits 13 gånger, nämligen
den 28 januari, 24 februari, 11 mars, 24 mars, 6 maj, 19 maj, 23 juni, 18 augusti, 4 oktober, 3 november, 17 november, 24 november och 17 december.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den 3 juni i Stockholm och årsmöte hölls den 10 november i Uppsala.
Förbundets stadgeenliga Veterinärkongress (f.d. veterinärmötet) arrangerades den 11-12 november i
Undervisningshuset på SLU i Uppsala. Fortbildningsdagarna hade den traditionsenliga uppläggningen
med djurslagsvis/områdesvis uppdelade symposier. För tredje 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 114 personer (+4,1%) under 2010. Antalet medlemmar uppgick
den 31 december 2010 till 2.889, varav 451 pensionärer och 210 studerandemedlemmar.

Följande medlemmar har avlidit under året, nämligen:
George Enhörning
Lars Frankenberg
Otto Ronéus
Folke Johnsson
Lennart Krook
Sven Sörqvist
Nils-Göran Lindborg
Bengt Tibblin
Lars Ekman
Stig Börnfors
Torsten André
Gunnar Ahnfelt
Bengt Ehn
Ulrica Borg
Birger Schantz
Georios Toffia
Kerstin Plym Forshell
Nils Persson

den 16 januari
den 9 februari
den 17 mars
den 6 april
den 24 april
den 9 maj
den 11 maj
den 18 maj
den 31 maj
den 8 juni
den 8 juli
den 10 juli
den 19 juli
den 23 juli
den 7 augusti
den 14 augusti
den 6 oktober
den 11 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; 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, Anders Norgren, vaktmästare (timanställd). Förbundsordförande, veterinär Evamari Lewin har också regelbundet haft en del av sin ordförandetid förlagd till kansliet.
Kansliets verksamhet
För planering m.m. av den reguljära kansliverksamheten hålls som tidigare regelbundna möten med
hela kanslipersonalen. Kansliet håller veckomöten och har under 2010 även genomfört 5 stycken
kanslimöten där mer övergripande frågor tagits upp. Kvalitetssäkringsarbetet avseende kansliverksamheten har fortsatt och under det gångna året främst avsett dokumentation av rutiner, verksamhet, extern representation i olika grupper m.m.
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 medlemsre-

gistret 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 2010 har förbundet besvarat 17 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 juni hölls ordinarie fullmäktigemöte. Utöver stadgereglerade förhandlingar förelåg två motioner; ’Mandatperiodernas längd’, samt ’Inre åtgärdsprogram’. Därutöver diskuterades nya behörighetslagen, Ansvarsnämnden, samt Apoteksfrågor. Det beslutades även hedersutmärkelser som delades ut senare under året i direkt anslutning till jubileumsfirandet.
VAL TILL FULLMÄKTIGE OCH FÖRBUNDSSTYRELSEN
Nomineringsprocessen av kandidater till förbundsstyrelse, SVS och fullmäktige 2011 liksom valproceduren genomfördes planenligt. Problemen med att få in ett tillräckligt stort antal nomineringar till
fullmäktige kvarstår. Valdeltagandet vid 2010 års val var 20,0%. Valresultatet presenterades i SVT
nr 1 2011.
FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE
Förbundsstyrelsens arbete har fortsatt präglats av strategiska frågor och externt på hur förbundet
kan göras synligare och ta initiativ till marknadsföring av veterinäryrket i samhället.
Vid årets gemensamma möte med SVS kollegium och förbundsstyrelsen diskuterades utöver veterinärkongressen/plenarsessionen, förbundets interna remisshantering även effekter av Behörighetsutredningen som trädde i kraft den 1 januari 2010 (se vidare under Nya Författningar).

Utvärdering och utveckling av den nya organisationen
En temadag om utvärdering och utveckling av den nya organisationen genomfördes den 16 – 17 September på Krusenbergs Herrgård utanför Uppsala. Inbjudna till diskussionen var styrelserna för SVF,
AVF och FVF och SVS – kollegium och generalsekretare , kansliets jurister och kanslichef samt ordföranden i Omorganisationsgruppen Torsten Jacobsson. Efter en genomgång av bakgrunden till omorganisationen gavs en nulägesbeskrivning där styrkor, svagheter, hot och möjligheter gicks igenom.
Demokratifrågor, såsom valdeltagande, årsmöte och nomineringsprocess, ägnades särskilt intresse.
Framtidsvisioner för SVF och vägen dit, genomförandet av en medlemsenkät är exempel på frågor
som skall tas upp senare i processen. Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för en fortsatt utvärdering. Gruppen består av de respektive ordförandena i SVF, SVS, AVF och FVF samt kanslichefen.
Ett första ordförandemöte hölls på Länsstyrelsen i Linköping den 4 november tillsammans med särskilt inbjudna ordföranden i Omorganisationsgruppen Torsten Jacobsson och tidigare ordföranden i
AVF Torkel Ekman.
Vid förbundsstyrelsens seminariedag den 29 november var huvudämnet ” Utvärdering och utveckling
av den nya organisationen”. Som en del i detta arbete kommer en utvärdering av specialistutbildningarna, steg 1 att genomföras. Lennart Granström som fått i uppdrag att ansvara för utredningen
presenterade sitt förslag till upplägg och metod.
Apoteksmarknaden
I och med omregleringen av apoteksmarknaden upphörde kravet på apoteksaktörer att ombesörja
telefonarvoden den 1/7 2010. Veterinärförbundet har uppmärksammat detta och på olika sätt arbetat för att apotekens hantering av receptarvoden återupptas. I en skrivelse till Läkemedelsverket i
juni har förbundet påtalat risker för försämrad lagerhållning av och tillgänglighet till djurläkemedel då
ansvaret för detta fördelas mellan olika apotekskedjor.
I en paneldebatt med rubriken ” Vem har makten över läkemedel för djur?” arrangerad av Läkemedelsakademien under Läkemedelskongressen i november, deltog förbundsordföranden som moderator.
Länsveterinärernas arbetssituation
Förbundet har särskilt uppmärksammat länsveterinärernas arbetssituation med anledning av att
länsstyrelserna tog över ansvaret för djurskyddskontrollerna från kommunerna i januari 20009. Även
inom andra områden har arbetsuppgifter tillkommit såsom kontroll av livsmedel och smittskydd,
animaliska biprodukter och primärproduktion samt kontroll av djurhälsopersonal. Den ostrukturerade arbetssituationen har uppmärksammats av Arbetsmiljöverket som i en rapport från länsstyrelsen i
Skåne (februari – 10) efterlyser rutiner för hur den hårt arbetsbelastade enheten skall planera verksamheten. SVF:s ordförande kallade till ett möte den 14 juni på länsstyrelsen i Östergötland för att
diskutera länsveterinärernas arbetsuppgifter och arbetssituation. Deltagande vid mötet var Per Jonsson, länsveterinär i Sörmland och ordförande i SVS, Torsten Jacobsson, länsveterinär i Östergötland
och ordförande i Länsveterinärföreningen, Lars-Erik Staberg, vice ordförande i AVF samt kanslichef
Per Carlsson.
SVF:s 150-årsjubileum
Den 6 oktober fyllde Sveriges Veterinärförbund 150 år vilket firades med seminarium och boksläpp
av jubileumsboken i gamla ”Stutis” lokaler i Stockholm . Detta lockade cirka 150 medlemmar att delta, vilket föranledde en dubblering av programmet. Redaktörerna till Jubileumsboken, tillika medlemmar i jubileumskommittén, har bestått av Ingmar Jämte, Lars-Erik Appelgren och Karin Östensson
(jubileumsgeneral).
På kvällen bjöds till stor galamiddag i Gyllene salen i Stockholms Stadshus för cirka 300 personer. De
utländska gästerna representerade WVA (World Veterinary Association) och FVE (Federation of Veterinarians of Europe) samt de nordiska veterinärförbunden. En höjdpunkt under kvällen var utdelningen av förbundets hedersutmärkelser. Fyra medlemmar erhöll guldmedalj: Lars-Erik Appelgren,

professor emeritus i farmakologi, professor emeritus Stig Einarsson, Kalle Hammarberg, pensionerad
distrikts- läns – och besiktningsveterinär, Anna Tidholm, veterinär och hjärtspecialist. Två personer
utnämndes till hedersledamöter: Nancy de Briyne, biträdande generalsekreterare vi FVE i Bryssel och
förre förbundsordföranden Karin Östensson.
Hernqvistdagen 2010
Som en del av aktiviteter kopplade till Veterinärförbundets 150 årsjubileum arrangerades ett seminarium om zoonoser och antibiotikaresistens i samband Hernqvistdagen den 11 maj. Programmet
genomfördes i samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara och Sveriges Veterinärförbund ,med jubiléumskommitténs ordförande Karin Östensson som SVF-ansvarig . Moderator var
Veterinärförbundets vice ordförande Anders Forslid. Rubriken ”Från boskapssot till nya hot för människor och djur” appelerar till EU:s nya djurhälsostrategi 2007 – 2013 (Common Animal Health Policy;
CAHP) med devisen ”Animals + Humans = One Health”. Arrangemanget som rönte stor uppskattning
samlade cirka 70 deltagare.
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.
Ekonomigruppen (permanent)
Elöd Szanto, Olof Skarman, Karin Lundborg, förbundsordföranden Evamari Lewin samt från kansliet
ekonomi-/kanslichef Per Carlsson.
Grundutbildningsgruppen (permanent)
Förbundsordförande Evamari Lewinoch vice ordförande Anders Forslid.
Marknadsföringsgruppen
Anders Forslid, JK Larsson, Olof Skarman, samt från kansliet ekonomi-/kanslichef Per Carlsson har
ingått i gruppen. Arbetet har pågått under året men har tyvärr inte gått så fort som gruppen önskat.
Manifestation av veterinäryrket/kompetens
Per Michanek, Christina Arosenius, Johan Beck-Friis
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.
Arbetsmiljögrupp
Förbundsordförande Evamari Lewin, AVF:s ordförande Fredrike Ritter och FVF:s ordförande Johanna
Habbe. Gruppen skall arbeta med arbetsmiljöfrågor främst med inriktning mot psykosociala frågor.
Ägarstrukturen inom smådjurs- och hästsjukvården
Olof Skarman är inom förbundsstyrelsen ansvarig för denna 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.

ÖVERSYN AV KOMMITTÉER, RÅD OCH NÄMNDER
Under 2010 har en översyn gjorts av förbundets kommittéer, råd och nämnder. Inga förändringar har
gjorts under året.

NY FÖRFATTNING
En ny lag (2009:302) om Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari
2010.
Den nya lagen består av tre föreskrifter:
Statens jordbruksverks föreskrifter om
- Behörighet för djurpersonal
- Operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och
sjukvård
- Läkemedel och läkemedelsanvändning
Det föreslås att den nuvarande lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket ersätts av
en ny lag om verksamhet i djurens hälso- och sjukvård. Genom den nya lagen legitimeras, förutom
veterinärer, även djursjukvårdare. Den skyddade yrkestiteln skall vara djursjukskötare.
För hovslagare och human-medicinska legitimationsyrken föreslås en behörighetsreglering genom ett
godkännandeförfarande. De behörighetsreglerade yrkesutövarna föreslås benämnas djurhälsopersonal.
Ansvarsnämnden ersätts nu av ”Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård”.
Övergångsregler finns och dessa sträcker sig till 2014 med vissa möjligheter till dispens.
Till det gemensamma mötet med förbundsstyrelsen och kollegiet den 15 april i Stockholm var Lotta
Ternström-Hofverberg från Jordbruksverket inbjuden för att reda ut begreppen i den nya behörighetslagen. Övergripande kan sägas att lagen förbjuder att olegitimerad personal behandlar sederade
djur. Ett viktigt syfte med lagen är att behandling på djur som kan innebära risk för djurs och människors hälsa , endast bör utföras av personer som står under samhällets tillsyn.

REGERINGSPROPOSITIONER
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
2009. Arbetet har under 2010 fortgått med att bevaka och vidta nödvändiga åtgärder då det gäller
genomförandet av förändringen av den veterinära fältverksamheten. Detta gäller särskilt upphandling av veterinära tjänster från Jordbruksverket avseende jour och beredskap samt offentliga tjänster.
Av de upphandlingar som utannonserats under året har samtliga vunnits av DVO – endast ett anbud
har inkommit från företagande veterinär. Den 20 oktober besökte ordföranden i Företagande veterinärers förening (FVF) Johanna Habbe tillsammans med SVF:s ordförande Jordbruksverket för att
diskutera upphandlingsprocessen. Upphandlingarna har tills vidare avbrutits i avvaktan på enkät –
och intervjusvar från ett antal företagare i de aktuella områdena.

STATLIGA UTREDNINGAR
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 skattefinansiering med en annan form av kostnadsdelning mellan stat och privat sektor. Arbetet fortgår och utredningstiden är förlängd till januari 2011.

Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll
I juni 2009 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. Arbetet fortgår och utredningstiden är
förlängd till november 2011.

UPPVAKTNING AV RIKSDAGSLEDAMÖTER, MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET SAMT JORDBRUKSMINISTERN
Uppvaktning av jordbruksministern
I mitten av januari uppvaktade företrädare för den svenska lantbruksnäringen tillsammans med SVF:s
ordförande jordbruksministern i frågan om tilläggsgarantier för vissa djursjukdomar. Tilläggsgarantier
syftar till att skydda länder från allvarliga smittsamma sjukdomar som landet är fritt ifrån eller har
utrotat. Bakgrunden är att Sverige har blivit anmäld till EU-kommissionen för vägran att införliva gällande EU-direktiv om handel med nötkreatur och svin. Anmälaren anser att Sverige bryter mot regelverket genom att hävda icke-färdigförhandlade tilläggsgarantier för vissa djursjukdomar. Vid uppvaktningen underströks det nära sambandet mellan folk- och djurhälsa – i enlighet med EU:s ”One
Health-koncept”- när det gäller zoonoser och antibiotikaresistens och betydelsen av att Sverige fullföljer förhandlingarna för att ge det skydd som de svenska tilläggsgarantierna ger.
I oktober deltog SVF:s ordförande och informationschef i en uppvaktning hos jordbruksministern ang.
EU-handlingsplan gällande sällskapsdjur. Mot bakgrund av den ökade handeln med sällskapsdjur med
ökad risk för smittspridning av allvarliga djursjukdomar och zoonoser betonades vikten av att sällskapsdjuren införlivas i den andra handlingsplanen för djurens välfärd 2011-2015.

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 (ordinarie) och vice förbundsordförande (suppleant). Rådet hade fyra möten
under 2010 varav två som vanligt var mera allmänna och två temamöten. Varje möte utbyts aktuell
information om djurhälsoläget nationellt och internationellt.
Jordbruksverkets Försöksdjursråd
Rådet inrättades 2008. SVF:s representant är vice förbundsordförande Anders Forslid.
Jordbruksverkets Djurskyddsråd
Förbundet har deltagit i Jordbruksverkets 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. Departementet har av de två representanter som Veterinärförbundet anmält utsett Evamarie Lewin till ordinarie ledamot och Nils Ronéus till suppleant.

Jordbruksverkets referensgrupp för hästfrågor
Detta är en grupp som ska fungera som referensgrupp till Jordbruksverket i hästfrågor inom områdena avel, smittskydd och djurskydd. SVF representeras av Evamari Lewin.
Ridsportförbundets djurskyddskommitté
SVF representeras av Evamari Lewin.
Läkemedelsnämnden
Per Jonsson, ordf i SVS representerar SVF i Läkemedelsnämnden.
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
2010. SVF har representerats av förbundsordföranden, SVS generalsekreterare och informationschefen. Mycket av arbetet har fokuserats på smittskydd, antibiotikaresistens och zoonoser, med anledning av den pågående s.k. djursmittutredningen.
Samverkansgrupp med Svenska Kennelklubben mot extremavel hos hund
På initiativ av SVF och med 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. Under 2010 hade samverkansgruppen två möten. SVFs representanter i gruppen var
under 2010 Lotta Möller, smådjurssektionen, SVS, och informationschef Johan Beck-Friis, SVF. Till
gruppen kopplades under 2010 även representanter för Jordbruksverket och SLUs nationella centrum för djurvälfärd.
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 26 maj 2010.
Sacos vårdförbundsgrupp
Regelbundna vårdförbundsmöten har hållits, där representanter för de vårdrelaterade förbunden
inom Saco diskuterar gemensamma frågor fyra gånger per år. En del av vårdförbunden var aktiva
under den s.k. Almedalsveckan på Gotland. Förbundsordföranden deltog i en del aktiviteter och informerade vid Kristdemokraternas frukostmöte om märkning av kött från obedövade respektive bedövade djur med anledning av ett förslag från EU-kommissionen.
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 verksamhetsberättelsen.

UTDELNING AV BIDRAG, STIPENDIER M.M.
Från Understödsfonden med flera fonders gemensamma förvaltning har under 2010 utdelats sammanlagt 127 200 kr i understöd och 74 800 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. En handbok för
skyddsombud har arbetsmiljögruppen arbetat fram.

LÖNESTATISTIK
Under 2010 skickades enkäten ut, via e-post för femte 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 73 procent för statligt
anställda.

Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA)
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, administrerar arbetslöshetsförsäkringen för Sacoförbundens medlemmar. Avgiften var under 2010 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 kanslichef Per Carlsson.
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
Saco består idag av 23 medlemsförbund. Sacoförbunden ökade under 2010 med sammanlagt 12 797
medlemmar (+ 2,1 %) och redovisade per 2010-12-31 617 706 medlemmar, den största medlemssiffran i Sacos historia.

Ordförandekonferenser
Under året arrangerades tre Ordföranderåd: 5 maj, 22 september och 1 december. Vid dessa medverkade förbundsordförande och kanslichefen.
Ordförandekonferensen den 5 maj
Vid årets första Ordföranderåd informerade Anders Edward om Sacos planerade verksamhet för
2010, det pågående arbetet och den ekonomiska situationen. Inbjuden gäst till Ordföranderådet var
Per Schlingmann, moderaternas partisekretare, som berättade om hur han trodde att valrörelsen
skulle utvecklas och de samhällspolitiska utmaningarna. Vidare gav Anders Edward, Lars Fresker,
ordförande Officersförbundet, och Jörn Holmgren, ordförande Reservofficerarna, en grundlig
genomgång av läget och handlingsalternativen gällande försvarets framtida personalförsörjning. Slutligen hade Göran Boldt och Ann-Charlotte Karlsson en kort genomgång av historiken och nuläget för
Sacos och Kyrkans fonder.

Ordförandekonferensen den 22 september
Mötet ägde rum kort efter riksdagsvalet och Anna Ekström reflekterade över valresultatet och analyserade läget. Därefter kom då avgående riksdagsdirektör och f.d. ordförande i Jusek, Anders Forsberg, och talade om det praktiska riksdagsarbetet och det politiska vardagslivet efter valet. Mötet
avslutades med en eftervalsanalys av DN:s ledarskribent, Annika Ström Melin, SvD:s ledarskribent,
Sanna Rayman, och Aftonbladets ledarskribent, Katrine Kielos.
Ordförandekonferensen den 1 december
Lisa Gemmel inledde Ordföranderådet med några aktuella frågor inom Sacos Studentråd. Anders
Jonsson, Sacos nya presschef, fick sedan tillfälle att presentera sig själv, sin bakgrund och sina tankar
om att jobba på Saco. Han gick också igenom det politiska läget inför och efter valet och analyserade
läget inför nästa val. Inbjudna gäster var Irene Wennemo, huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen och tidigare chef för LO:s arbetslivsenhet, och Ulrica Schenström, konsult Halvarson och Halvarsson, tidigare statssekreterare vid Statsrådsberedningen och tidigare kommunikationschef för Nya
Moderaterna, som pratade om vad som har orsakat Socialdemokraternas valresultat och vad de nu
måste göra för att kunna gå vidare. Anna Ekström avslutade mötet med att gå igenom några aktuella
frågor inom Saco.
Generella akademikerfrågor
Bildning och förnyelse
Utbildningens och forskningens frågor hör till de områden som Sacos företrädare i olika sammanhang
tar upp i den offentliga debatten, i föredrag i olika sammanhang men också genom debattartiklar och
krönikor. Under året valdes Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg in i Kungl. Vetenskapsakademiens klass X ”för framstående förtjänst om vetenskap”.
Under hösten drogs riktlinjer upp för en seminariedag på Saco om utbildningsforskning, forskning
kring utbildning. Dagen planeras till våren 2011.
Lönerna
Inom lönebildningsområdet genomförs olika aktiviteter i syfte att bygga upp kunskap om lönebildning och dess ändrade förutsättningar samt att analysera konsekvenserna av decentraliserad lönebildning. Sedan år 2003 har olika projekt inom området resulterat i många rapporter. Under året har
arbetet med projektet ”Lönestrukturen för akademiker” påbörjats i form av litteraturgenomgångar
och införskaffande av data. En första uppsats kommer att ingå i Livslöneantologin. Arbetet med rapporten Löneskillnader mellan kvinnor och män då lönebildningen är decentraliserad är i slutskedet
och kommer att presenteras under våren 2011.
Arbetsrätten
Saco deltar i nätverket Saco-J, som består av jurister från förbunden och chefsjuristen vid Saco.
Gruppen fungerar som ett kunskaps- och diskussionsforum, där också information sprids om de aktuella frågor som Saco arbetar med på arbetsrättens område. En programkommitté planerar innehållet i nätverkets träffar. Saco-J har träffats regelbundet under året.
Sacos ledamöter i Arbetsdomstolen (AD) har träffats under året för att följa den arbetsrättsliga utvecklingen och praxis i AD. Saco ordnade också på hösten en särskilt träff med ledamöterna och Arbetsdomstolens juristdomare för att samtala om aktuella arbetsrättsliga frågor.
Saco har kontinuerligt haft kontakter med bl a Arbetsmarknadsdepartementet inför förslag till nya
EU-direktiv och förordningar, liksom inför revideringar av sådana direktiv, t ex revideringen av direktivet om europeiska företagsråd och arbetstidsdirektivet. Saco har också inbjudits till Arbetsmarknadsutskottet för att tala om synen på Lavalutredningen. Saco har haft kontakter med lärlingsutredningen vad gäller rättsliga frågor.

Saco har ingått i en referensgrupp till utredningen om genomförande av EU-direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Frågan rör både ny lagstiftning för uthyrda i bemanningsföretag och ändringar och tillägg i Utstationeringslagen. En särskild arbetsgrupp med företrädare för
förbund som har medlemmar och förhandlar inom detta område har följt arbetet i utredningen.
Saco har i övrigt bevakat frågor på EU-nivå som berört arbetsrätt eller förhandlingsfrågor.
Tryggheten
Under året har en parlamentarisk utredning om socialförsäkringarna tillsatts. Utredningen kommer
att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. I direktiven anges bland annat
att analysera ett ökat ansvar för arbetsmarknadens parter. Saco är med i två referensgrupper till
utredningen, en för frågor som särskilt berör arbetsmarknadens parter och en som rör arbetslöshetsförsäkringen. Vidare har Saco deltagit i en särskild hearing om sjukförsäkringen.
Skatterna
I juni presenterade Saco rapporten Inkomstfördelningen som ett resultat av arbetet, lönen och skatterna (2010) som syftar till att gå på djupet och analysera varför inkomstfördelningen ser ut som den
gör och att nyansera bilden av skatternas fördelningseffekter.
Ett skatteseminarium anordnades i Almedalen kring frågan om hur ett funktionellt skattesystem skulle se ut.
Vidare har Saco på skatteområdet besvarat två remisser samt deltagit i en referensgrupp till ett SNSforskningsprojekt om inkomstfördelning.
Akademikern som chef
Under året har arbetet med att staka ut riktningen för rekryteringsprojektet Akademikern som chef
påbörjats. En kunskapsinventering genomfördes där förbundens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor samlades in. Två förbundsträffar har genomförts (28 maj och 10 september) för att fånga upp
och diskutera chefers utmaningar och behov samt tänkt inriktning på projektet och önskade gemensamma aktiviteter. I november genomfördes en första nätverksträff/seminarium inom ramen för
projektet. Seminariet handlade om chefsförsörjning och chefsutveckling. Marie-Christine Taylor från
Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten) medverkade.
Akademikern som företagare
Saco arrangerade åtta inspirationsdagar, för företagare bland förbundens medlemmar, i Göteborg,
Malmö, Stockholm, Västerås och Umeå. Saco har sedan flera år satsat på att bygga ut och förbättra
sin service gentemot de medlemmar som är företagare. Av Sacos ca 618 000 medlemmar utgör ca
55 000 egenföretagare, varav 50 % bedriver sin verksamhet på heltid.
Projektet ”Akademiker i Sverige, Norge och Danmark. Vad hindrar och vad främjar tillväxtföretagare?”
har startats i samarbete med våra nordiska systerorganisationer AC och Akademikerne. Projektet har
sökt och beviljats finansiering från Nordiskt InnovationsCenter. En forskare från respektive land har
knutits till projektet.
Arbetet med en enkät om företagande till förbundens medlemmar har påbörjats.
I januari ägde den andra nordiska entreprenörskapskonferensen rum i Oslo. Konferensen handlade
om akademikerna som entreprenörer. Konferensen arrangerades av Saco och motsvarande organisationerna norska Akademikerne, finska Akava och danska AC med stöd av Nordiska ministerrådet. Ca
100 deltagare lyssnade på föreläsare från Danmark, Norge, Sverige och Finland. Dagen avslutades
med ett panelsamtal med ledare från de nordiska akademikerorganisationerna. Under hösten har
arbetet med att planera ytterligare en nordisk konferens påbörjats.

Under året har arbetet med egenföretagare inom ramen för rekryteringsprojektet kommit igång. En
genomgång och sammanställning av de senaste årens verksamhet på området har gjorts. Informationen på hemsidan har strukturerats och uppdaterats. Två informationsträffar har genomförts med de
förbund som samverkar kring inspirationsdagarna. Syftet var att inleda arbetet med att utveckla ett
nätverk för de handläggare på förbunden som ansvarar för egenföretagarfrågor. Förbunden informerades om rekryteringsprojektet och berättade om hur de arbetar med rekrytering och egenföretagarfrågor.
Kommunikationsinsatser
Sacos kommunikationsarbete använder en stor palett. Kommunikation riktad till speciella målgrupper utgör ett huvudspår, företrädesvis relevanta tjänstemän och politiker samt andra med intresse
och engagemang för de frågor Saco driver. Dessutom har Saco många aktiviteter riktade till en bredare allmänhet, som i mån av intresse och uppskattning kan ta del av publicerade debattartiklar, blogginlägg, dokumentation från möten och seminarier på Play Saco etc. Medlemsförbunden är givna
medspelare för Sacos arbete och genom de många nätverken, utskicken och mötena bibehålls kommunikationen mellan Saco och de närmaste uppdragsgivarna, alltså förbunden. Saco bistår också
förbunden med plattformar för deras egna kommunikationsinsatser, inte minst under Politikerveckan
i Visby.
Rekryteringsbefrämjande åtgärder
Vid kongressen 2009 antogs styrelsens rekryteringsproposition. I den konstateras att det är viktigt
med en hög organisationsgrad, samverkan mellan förbunden och Saco är viktig för ett lyckat resultat.
Det övergripande syftet med projektet är att behålla befintliga medlemmar samt attrahera nya medlemmar. Det ska ske genom att förbunden och Saco tillsammans kraftsamlar inom fem områden under kongressperioden. Områdena är: Akademikern som chef (chefs- och ledarskapsfrågor), Akademiker som företagare (egenföretagarfrågor), Livslön, Studentfrågor, Utbildning och forskning.
Kanslichefsmöten
Sacoförbundens kanslichefer och förbundsdirektörer träffas regelbundet för att diskutera förbundsgemensamma frågor. Under 2010 har bl.a. följande frågor varit uppe på agendan: RSO-verksamheten
(regionala skyddsombud), uppföljning av Sacokongressens beslut, försvarets framtida personalförsörjning, Sacos lönepolitiska arbete, arbetsmarknaden – arbetslöshet, planering av aktiviteter i Almedalen, Sacos verksamhetsplan för 2011, socialförsäkringsutredningen, AEA (a-kassan), med mera.
Saco Lönesök
Förbundet är med i Saco Lönesök, en databas för Sacoförbundens medlemmar som bygger på statistikuppgifter från 300.000 akademiker. Saco Lönesök nås bl.a. 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 (SVT nr 13/99) ett nätverk som bestod av åtta veterinärer 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 2010 var Sten Berggren, Eva von
Celsing, Erik Kjellgren, Herbert Lundström, Florin Gurban-Marcu och Ilmars Dreimanis.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska samarbetet
Ordförandekonferenser
Under 2010 hölls sedvanligt två nordisk/baltiska ordförandekonferenser i anslutning till FVE:s generalförsamlingar. Vårmötet hölls i Basel, Schweiz och där deltog Sverige. Höstens FVE-möte i Bryssel,
och därmed även det nordiska ordförandemötet , förlades tyvärr samma vecka som veterinärkongressen med följd att Sverige inte kunde delta i ordförandemötet. Vid vårmötet diskuterades de två
skrivelser de nordiska förbunden gemensamt skulle presentera vid FVE-mötet. En om märkning av
kött från religiös slakt och en om att avskaffa simultantolkningen vid mötena i generalförsamlingen. I
övrigt diskuterades dels viktiga FVE-frågor inför mötet och dels aktuella frågor i respektive land. Endast Lettland deltog av de baltiska länderna. Under 2010 var Finland värd för mötena.
Nordisk grupp för fort- och vidareutbildning
Sedan ett antal år finns en samarbetsgrupp för utbildningsfrågor med deltagande av SVF/SVS och det
norska och danska förbundet. Vid några tillfällen har även det finska veterinärförbundet deltagit. En
fråga som så gott som alltid finns på dagordningen är den samnordiska utbildningen för s.k. ”ögonlysare”. Årets möte hölls i Köpenhamn i september med deltagande av Johan Beck-Friis från Sverige.
NKVet
Enligt överenskommelse mellan NKVet och de nordiska förbunden var Sveriges representanter i
NKVet, Anders Engvall och Arvid Uggla, inbjudna till ett av förbundsstyrelsens möten. Endast Anders
Engvall hade möjlighet att komma. Syftet är att styrelsen årligen skall hållas informerad om pågående
och planerad verksamhet inom NKVet.
- NKVet har numera en egen hemsida; www.nkvet.org.
- Konferens i Oslo 27-28 oktober om Blue Tongue.
- NKJ kommer även fortsättningsvis att delfinansiera NKVets verksamhet.
- Planering pågår inför en konferens om klimatförändring.

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. Flertalet frågor inom veterinärsektorn i
de enskilda länderna styrs från EU-nivå och FVE är därför en betydelsefull organisation. Den svenska
delegationen i generalförsamlingen och i FVE:s olika sektioner har bestått av förbundsordföranden
Evamari Lewin (generalförsamlingen och praktikersektionen), Margareta Widell (hygiensektionen),
Per Sahlander (sektionen för officiella veterinärer), Karin Östensson (sektionen för veterinärer inom
industri, forskning och utbildning). Därutöver har informationschef Johan Beck-Friis och SVS generalsekreterare Christina Arosenius, som är kontaktperson för FVE i förbundet, i allmänhet deltagit i de
årliga mötena. Under 2010 hölls vårens möte i Basel, Schweiz och höstmötet som vanligt i Bryssel. På
grund av höstmötets kollision med veterinärkongressen deltog endast Margareta Widell och Per Sahlander i mötet i Bryssel.
Aktuella frågor och verksamhet
Rapporter från årets möten har presenterats i SVT nr 11/10 och 1/11. Mötet i Basel var ovanligt
okontroversiellt, den hetaste frågan var den om simultantolkningen som de nordiska länderna förde
fram. FVE arbetar sedan en tid också med en strategiplan men det förslag som presenterades i Basel
ansågs inte färdigt och fick gå tillbaka för ytterligare bearbetning. Övriga frågor som diskuterades var
obedövad kastration av smågrisar, olaglig handel med valpar över gränserna, och djurläkemedel.
Även antibiotika och resistensproblematiken berördes. I hygienutskottet arbetar man med frågor om

modernisering av köttbesiktningen, man vill avveckla stelbenta krav och ersätta dem med bättre
anpassade metoder. Vid höstmötet i Bryssel antogs sedan strategidokumentet och tolkfrågan tog ett
stort steg framåt genom ett beslut att vårmötet 2011 enbart hålls på engelska även om inget formellt
beslut togs för framtiden.
Svensk representation i arbetsgrupper och permanenta kommittéer
Sverige har under 2010 haft en blygsammare representation i olika arbetsgrupper än tidigare. SVF
har under 2010 medverkat i arbetsgruppen rörande Food Safety (Margareta Widell, ordf) Även den
permanenta European Coordinating Committee on Veterinary Training (ECCVT) har en svensk ledamot (Karin Östensson).
World Veterinary Association (WVA)
SVF:s tidigare ordförande Karin Östensson är sedan 2008 councillor för Europa i WVA.

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 2010 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 2010 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. Brita Trybom hade en heltidstjänst som redaktionssekreterare, främst som ansvarig för annonser och annonsörskontakter. Birgitta Ahlkvist hade ett uppdrag som korrekturläsare
motsvarande 20 procents tjänst. 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 2010. Layoutuppdraget sköttes under hela året av Exponera AB. Under året planerades och upphandlades en ny läsvärdesundersökning i samarbete med SKOP. Undersökningen ska genomföras våren 2011. Johan Beck-Friis startade under året ett fördjupat samarbete med chefredaktörerna för de andra nordiska veterinärtidningarna. Ett redaktörsmöte hölls i Helsingfors och ett i Köpenhamn under 2010.
Det samarbetsavtal som 1997 knöts mellan SVT och annonsförsäljningsfirman Annonshuset AB löpte
vidare under 2010. Annonshuset sålde randannonser för SVT i samma omfattning som under föregående år. Liksom tidigare resulterade arbetet i ett ekonomiskt överskott för tidningen.
Volym 62 av Svensk Veterinärtidning utkom med 16 ordinarie nummer, varav ett dubbelnummer.
Antalet trycksidor var 1 048. Dessutom gavs en pappersutgåva av "Antibiotikapolicy för hund- och
kattsjukvård 2009" ut under året.

Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida www.svf.se omarbetades helt under 2009 och den nya sidan började
publiceras i mars 2010, som ett led i SVFs 150-årsfirande. Senare under året tillkom egna undersidor
för AVF och FVF. Hemsidan bygger på publiceringsverktyget Episerver.
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 SVFs personval via hemsidan.
Huvudansvarig för utformningen av hemsidan och för den fortsatta driften var under 2010 Johan
Beck-Friis.
Informationsmöten för studenter
Förbundet har genomfört ett flertal sedvanliga informationsmöten och undervisningsmoment för
ordinarie veterinärstudenter och TUVE-studerande vid SLU. Företrädare för förbundet deltog också
vid flera diskussionskvällar anordnade av studentkåren VMF.
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 301 artiklar
eller nyhetsinslag i riks- och lokalmedia under 2010, enligt förbundets mediestatistiktjänst Meltwater
News.

YTTRANDEN M.M.
Under 2010 har förbundet avgivit bl.a. följande yttranden och framställningar. Remissvaren publiceras fortlöpande på förbundets hemsida www.svf.se:
Föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m.
Föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och
get
Utredningen (Jo 2009:02) översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll
Förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning
Förslag till ny föreskrift om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
Förslag till föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur.

Remiss angående förslag till ändring i två föreskrifter
Jordbruksverkets föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,
katter och illrar avsedda för handel (saknr J13)
Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och
bekämpning av epizootiska sjukdomar (saknr K3)
Förslag till ny föreskrift: Statens Jordbruksverks föreskrifter om offentlig kontroll av djurhälsopersonal

Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd för tillverkning av extemporeapotek
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:XX) om träning och tävling
Yttrande gällande officiell översättning av yrkeskategorier och begrepp inom djurens hälso- och sjukvård
Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:4) om
djurförsök m.m.
Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter om utförsel av nötkreatur och svin (J136) utförsel
av får och getter ( J 137)
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:113) om seminverksamhet
med hästdjur; (SJVFS 2010:XX)
Remiss angående ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä
och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge; Saknr J 139
Remiss avseende ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
En översyn av regelverket för sprutor och kanyler

PERMANENTA RÅD OCH NÄMNDER
Beträffande verksamheten i förbundets permanenta råd och nämnder hänvisas till nedan intagna
särskilda årsberättelser.
Etikrådet 2010
I etikrådet har ingått Annelie Grip-Hansson, Lars Gustafson, Peter Kallings, Lotta Persson, Barbro Röken; ersättare Agneta Weidman.
Ett ärende har behandlats och avslutats under året.
I slutet av året inkom ett ärende. Vid årsskiftet hade behandling endast påbörjats.
Norrköping 2011-02-28
Barbro Röken

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.
2011-03-31
Herbert Lundström

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 2010: Anders Sandberg (ordf), Anne Halldén Waldemarsson,
Cecilia Lönell, Anna-Lena Hegrestad, Maria Hörnfeldt (våren) och Lotta Möller (hösten), Johan BeckFriis, Christina Arosenius och Suzanne Fredriksson. Till redaktionskommitténs möten bjöds nationalredaktören för ACTA Vet Scand in.
Redaktionskommittén sammanträdde två gånger under året, den 31 mars och den 25 oktober.
Kommittén deltog vid dessa tillfällen i planeringen av tidningens bevakning av SVFs 150-årsjubileum
2010. Ämnesområden och intervall för jubileumsartiklar diskuterades och fastslogs. Vidare diskuterades redaktionskommitténs roll i den mediaarbetsgrupp som SVF-styrelsen beslutade tillsätta under
hösten.
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 2010. Vidare har kommittén
lämnat förslag till förbättringar av förbundets hemsida och synpunkter vid utvecklingen av den nya
hemsidan.
Stockholm den 31 mars 2011
Anders Sandberg
Ordförande

Johan Beck-Friis
Sekreterare

Djurskyddskommittén 2010
Djurskyddskommittén har under 2010 haft följande sammansättning:
Ordförande 1/1-1/8:
Kalle Hammarberg
Ordförande 1/8-31/12:
Stefan Gunnarsson
Vice ordförande 1/1-1/8:
Stefan Gunnarsson
Vice ordförande 1/8-31/12:
Kalle Hammarberg
Byte på ordförandeposten p.g.a. sjukdom
Övriga ledamöter:
Christian Jurc (del av året), Ulrika Lagerquist, Per Michanek (del
av året), Aina Moe Bäck, Per Sahlander, AnnaTidholm.
Adjungerad till kommitténs möten har varit:

Johan Beck Friis

Kommittén har under året haft 2 fysiska sammanträden. Övriga kontakter har hållits via mail och
telefon.
Bland ärenden som behandlats och utlåtanden kan nämnas: Jaktspörsmål inklusive bågjakt, avel på
hundar och katter med genetiska defekter, TNR-djurhållning av katter, djurskyddsaspekter på fördjupningsarbeten vid Veterinär- och husdjursfakulteten, djurhållning inom KRAV, djurskydd vid tävlingar, egenkontroll inom djuromsorgen.
Kommittén har genom sin ordförande varit representerad i jordbruksverkets djurskyddsråd. Uttalanden har gjorts bl.a. i ärenden som berör SJV:s strategiska arbete med djurskydd och djurvälfärd under
transporter. Representant för kommittén deltog vid uppvaktning rörande bågjakt på Naturvårdsverket.

Täta kontakter har hållits med förbundets talesman i djurskyddsfrågor, Johan Beck-Friis.
För djurskyddskommittén,
Kalle Hammarberg

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 835 770 kr. Resultatet efter finansiella
poster visar ett överskott på 330348 kr, och den sammanlagda skatten uppgår till 688 337 kr. Det
sammanlagda resultatet för 2010 är ett underskott på 358 138 vilket är mindre än vi budgeterat med,
och underskottet finansieras genom att kapital tas ur Allmänna Kassans kapitalförvaltning.
Balansräkningen
Av förbundets totala tillgångar på 29 907 459 kr (bokfört värde) är 13 622 883 eget kapital och soliditeten är alltså 46 %, vilket får anses vara godkänt. Observera att marknadsvärdet per 2010-12-31 på
förbundets tillgångar är betydligt högre än det bokförda värdet.

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 2010 framgår av resultat- och balansräkningen
med tilläggsupplysningar på följande sidor.

