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Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

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 2011 har varit Evamari Lewin (ordf.), Anders Forslid (v.ordf.),
JK Larsson, Karin Lundborg, Per Michanek, Olof Skarman, Lars-Erik Staberg, Elöd Szanto och Per Jonsson (SVS ordf.). Elöd Szanto valde att lämna styrelsearbetet den 6 juni 2011.

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt sju gånger, nämligen den 31 januari, 30-31 mars (gemensamt möte med SVS kollegium), 12 april, 9 maj, 31 augusti, 26 oktober och 30 november – 1
december. Ständigt adjungerade till förbundsstyrelsens möten är respektive ordförande i AVF och
FVF.
Sammanträden med förbundsstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän har hållits 13 gånger, nämligen
den 20 januari, 21 februari, 1 mars, 17 mars, 27 april, 22 juni, 26 augusti, 14 september, 27 september, 21 oktober, 9 november, 24 november och 14 december.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den 18-19 maj i Stockholm och årsmöte hölls den 9 november i Uppsala.
Förbundets stadgeenliga Veterinärkongress (f.d. veterinärmötet) arrangerades den 10-11 november i
Undervisningshuset på SLU i Uppsala. Fortbildningsdagarna hade den traditionsenliga uppläggningen
med djurslagsvis/områdesvis uppdelade symposier. SVF hade 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 49 personer (+1,7 %) under 2011. Antalet medlemmar uppgick
den 31 december 2011 till 2.938, varav 472 pensionärer och 172 studerandemedlemmar.

Följande medlemmar har avlidit under året, nämligen:
Stig Lidman
Dagmar Morein
Åke Ginman
Gösta Ekstrand
Göran Tilosius
Bengt Hurvell
Arne Lillo
Allan Holmlund
Anne-Marie Nilsson
Sven-Olof Botvid
Jan Wallner
Sven Lindqvist
Roland Zetterholm
Torleif Lind
Kaj Moberg
Carl Moritz Wallgren
Håkan Sjöberg

den 5 februari
den 5 februari
den 17 februari
den 13 mars
den 26 maj
den 29 maj
den 15 juni
den 18 juni
den 24 juni
den 3 augusti
den 5 augusti
den 24 augusti
den 21 september
den 24 september
den 4 oktober
den 29 november
den 30 december

FÖRBUNDSKANSLIET OCH SVT:s REDAKTION
Förbundskansliet
Förbundskansliet har under året utgjorts av följande; Per Carlsson, kanslichef; Anders Lefrell,
förhandlingschef; Amelie Lothigius (Anders Graneld), ombudsman; Christina Arosenius,
generalsekreterare SVS; 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 ; Marianne Lundquist,
sekreterare – SVS; Birgitta Larsson (Linda Wikström), ekonomi; Karin Henriksson, administrativ
assistent – SVF, Anders Norgren, vaktmästare (timanställd). Förbundsordförande Evamari Lewin har
också regelbundet haft en del av sin ordförandetid förlagd till kansliet.
I augusti tillträdde Elisabeth Hernblad Tevell den nyinrättade tjänsten som biträdande generalsekreterare-SVS.
Under året har Amelie Lothigius gått i pension och ersatts av Anders Graneld, och Birgitta Larsson har
gått i pension och ersatts av Linda Wikström.
Kansliets verksamhet
För planering m.m. av den reguljära kansliverksamheten hålls som tidigare regelbundna möten med
hela kanslipersonalen. Kansliet håller veckomöten och har under 2011 även genomfört 5 stycken
kanslimöten där mer övergripande frågor tagits upp. I september genomfördes kick-off med övernattning och det övergripande temat var hur vi skall modernisera kansliet så att vi på bästa sätt kan
serva medlemmarna.
Efter många års diskussioner och nästan ett år av planering efter det att beslutet var fattat så genomfördes under året en totalrenovering av kanslilokalerna. Vi tömde lokalerna helt och flyttade kansliet
till tillfälliga lokaler i grannfastigheten som förbundet äger. Sammanträdeslokalerna utnyttjades således av kansliet och kunde inte användas som vanligt och där fick halva kansliet plats. Genom gynnsamma omständigheter stod en fyrrummare tillfälligt tom och i den rymdes andra halvan av kansliet.
Trots vissa funderingar kring hur IT och telefoni skulle klara flytten och provisoriskt fungera under

dessa månader så kan vi med facit i hand säga ett det blev ingen effektivitetsförlust utan kansliarbetet kunde genomföras precis som vanligt.
Vi lämnade lokalerna i juni och flyttade tillbaka i slutet på oktober. Lokalerna hade då fått helt nya
ytskikt och en öppnare och ljusare planlösning. All inredning är ny och modern. Renoveringen har
tagit sikte på två saker;
- En förbättrad och modernare arbetsmiljö.
- Återställa planlösningen till ursprunget vilket gör den mer attraktiv på marknaden om förbundet vill sälja.
Sammanfattningsvis kan sägas att renoveringen tog väldigt mycket kraft och energi, men resultatet
blev mycket bra och det kan med glädje konstateras att de två målen (se ovan) uppnåddes.

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 2011 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
Fullmäktige genomfördes 18-19 maj på Villa Brevik på Lidingö. Då det var ett tvådagarsmöte fanns
det gott om tid för diskussioner kring förbundets verksamhet och framtid.
Mötets första del avhandlade som vanligt de i stadgarna angivna obligatoriska punkterna. Förbundets ekonomi är i god ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En motion hade inkommit –
”Annonser och notiser om kurser med pseudovetenskapligt innehåll i Svensk Veterinärtidning”. Mötet diskuterade om kiropraktik på djur är vetenskap/beprövad vetenskap eller inte. Framfördes att
fullmäktige inte är det forum som skall avgöra den frågan. Motionen avslogs efter votering.
Förbundsstyrelsen föreslog att Göran Jönsson skulle tilldelas guldmedalj, vilket fullmäktige tillstyrkte.
Medaljen delades ut vid Hernqvistdagen i Skara.
Efter den formella delen av fullmäktige vidtog diskussioner som beredningsutskottet hade förberett.
Huvudämnet var ”Profession i förändring” och var uppdelat i tre delfrågor; Veterinära ansvarsområden i framtiden, Veterinärförbundets roll för professionen i framtiden, samt samhällets bild av veterinären och veterinär kompetens.

Förutom gruppdiskussioner lämnades också rapporter/information av vikt för förbundet: Nya behörighetslagen, ViLA-projektet, utvärdering av specialistutbildningsprogrammen (steg 1), samt styrelsearbete i ideella föreningar.
VAL TILL FULLMÄKTIGE OCH FÖRBUNDSSTYRELSEN
Nomineringsprocessen av kandidater till förbundsstyrelse, SVS och fullmäktige 2012 liksom valproceduren genomfördes planenligt. Valdeltagandet vid 2011 års val var 23,6%, en ökning med 3,6 procentenheter från föregående år. Valresultatet presenterades i SVT nr 16 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.
Ordförandemöten
Under året har förutom förbundsordförande, ordförandena för FVF, AVF, SVS samt ordförande i arbetsgruppen ”utvärdering av nya organisationen” Torsten Jakobsson, deltagit i fyra sammanträden;
den 23 februari, 12 maj, 6 september och 8 december.
Kontakt med studenterna vid Sveriges Lantbruksuniversitet
Det första styrelsemötet FS 1/ 11 avhölls den 31 januari i Veterinär Medicinska Föreningens (VMF:s)
kårhus i Uppsala. Två representanter för VMF var inbjudna i syfte att formalisera kontakten med
studenterna.
Dessa informerade om pågående verksamhet inom VMF. Trots det avskaffade kårobligatoriet uppgavs anslutningsgraden vara hög, cirka 95 %. Målsättningen är att det skall vara fortsatt god kontakt
mellan Sveriges Veterinärförbund (SVF) och VMF.
På förfrågan om det skulle kunna vara möjligt för medlemmar i VMF att få lägre avgift till SVF, beslutade förbundsstyrelsen att rabattera SVF-avgiften för VMF-medlemmar med 100 kronor/år.
Upphandlingen av jourverksamhet
Statens Jordbruksverk (SJV) gav 2010 egenföretagande veterinärer möjlighet att delta i en upphandlingsprocess avseende deltagande i jourverksamheten. Då intresset för denna typ av upphandling visat sig vara mycket lågt, har SJV initierat en enkätundersökning med djupintervjuer för att analysera möjliga orsaker till detta ointresse. Upphandlingarna har tills vidare avbrutits i avvaktan på
resultatet av utvärderingen.
Veterinärförbundet följer denna principiellt viktiga fråga om jourverksamhet och jourersättning för
egenföretagande veterinärer, där Företagande Veterinärers (FVF) ordförande Johanna Habbe tillsammans med förbundsordföranden under året fört diskussioner med företrädare för SJV.
Etikseminarium del I
Seminarium om behandlings - och försäkringsetik för sällskapsdjur
Under våren sändes ett TV-program "Kalla fakta", där behandlande veterinärer anklagades för försäkringsbedrägeri.
Detta utöste en intensiv debatt bland våra medlemmar. Diskussionerna om behandlingsetik för sällskapsdjur aktualiserade frågeställningar bland annat om vems intresse som sätts i första rummet
och om veterinären skall erbjuda sofistikerade behandlingsmetoder till vilket pris som helst. Vilken
roll spelar djurförsäkringarna och vad är rimligt att försäkringarna täcker?
För att få svar på dessa och många andra frågor inbjöd Sveriges Veterinärförbund den 15 juni till ett
seminarium om" Behandlings - och försäkringsetik för sällskapsdjur " i Stockholm. Moderator Lennart
Granström ledde den intensiva debatten bland cirka 80 deltagare och en panel bestående
av representanter för försäkringsbolagen Agria, Dina, Folksam, If och Sveland samt Mats G Hansson,

professor i biomedicinsk etik, Uppsala Universitet. Sveriges Veterinärförbunds normgrupper för häst
respektive smådjur representerades av Nils Ronéus respektive Lisa Hernblad.
Etikseminarium del II
Behandlingsetik för de livsmedelsproducerande djuren
Den 1 november arrangerade Sveriges Veterinärförbund ett seminarium med fokus på behandling av
produktionsdjuren ur ett etiskt perspektiv. En central frågeställning var hur kravet på en god djurvälfärd för det enskilda djuret kan förenas med samhällets krav på livsmedelssäkerhet och näringens
krav på lönsamhet och effektivitet. I detta sammanhang lyftes även frågan om det pågående så kallade VILA - projektet, villkorad läkemedelsanvändning, presenterat av projektledaren Lotta Ternström - Hofverberg . I detta tillåts mjölkbönder under givna betingelser tyda sjukdomssymtom och
själva sätta in behandling med vissa läkemedel. Projektet beräknas vara avslutat i april 2012.
Moderator Per Michanek avslutade dagen med en paneldebatt, där bland andra professor Mats G
Hansson, professor i biomedicinsk etik, Uppsala Universitet samt företrädare från näringen, Jordbruksverket och Sveriges Veterinärförbunds djurskyddskommitté deltog.
Förbundsstyrelse-seminarium I
Strategi-seminarium
Den 27 - 28 juni avhölls ett strategi-seminarium på Noors Slott i Knivsta för förbundsstyrelsens ledamöter.
Tre övergripande frågeställningar diskuterades; syftet med förbundets verksamhet, förbundets vision
relaterad till syftet samt målsättningar för verksamheten som stödjer visionen.
Uppföljning av Förbundsstyrelse-seminarium I
Den 30 augusti samlades förbundsstyrelsen till ett uppföljande möte från den 27-28 juni. En huvudfråga som diskuterades var hur styrelsen ska nå uppsatta mål.
Förbundsstyrelse-seminarium II
Styrelseutbildning
Den 1 december genomfördes ett seminarium i Stockholm (SVF:s sammanträdesrum) som behandlade styrelsearbete och ledningsfrågor i ideella föreningar. Annika Melin och Elisabeth Raun från
Ernst & Young föreläste.
Mycket fokus lades på styrelsens arbetsuppgifter och arbetsformer.
Hernqvistdagen 2011
Hernqvistdagen hölls den 28 september i Skara där huvudtemat var 250-årsfirandet av veterinäryrket. Programmet arrangerades av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges Veterinärförbund,
med Skara kommun som medarrangör.
Karin Östensson, ordförande för Veterinärhistoriska muséet i Skara, hälsade välkommen och introducerade de olika talarna, bland andra presidenten för World Veterinary Association (WVA) Tjerd Jorna
och presidenten för Coordination Committee of the World Jubilee, Vet 2011 Jean-Francois Chary.
Moderator var professor Bo Algers.
I samband med firandet av Hernqvistdagen tilldelades professor Göran Jönsson Sveriges Veterinärförbunds guldmedalj 2011. SVF:s vice ordförande Anders Forslid motiverade den hedersamma utmärkelsen med att han på "ett utomordentligt, engagerat, intresserat och oegennyttigt sätt bidragit
till att bevara, strukturera och exponera den intressanta och spännande nationella veterinärmedicinska historia som finns koncentrerad till Skara."

Informationsdag för "Nya veterinärer i Sverige"
Sveriges Veterinärförbund arrangerade den 23 november en informationsdag i Stockholm för veterinärer utbildade i annat land än Sverige och som fått svensk legitimation efter 2008.
Moderator Christina Arosenius ledde programmet där information gavs från Sveriges Veterinärförbund, olika myndigheter och organisationer. De cirka 30 personer som deltog, både svenskar som
studerade utomlands och veterinärer med examina i annat land, fick information om bland annat
speciella regler och förhållanden samt etik - och policyfrågor som gäller för veterinärer verksamma i
Sverige.
Hela evenemanget videodokumenterades. Målsättningen är att programmet skall presenteras på
förbundets hemsida, efter genomförd utvärdering.
Kostnader för djursjukvård
Landets första så kallade "lågprisklinik" öppnade under året med målsättning att hålla 25 procent
lägre priser än andra mottagningar. Detta uppmärksammades i ett debattprogram på SVT i november, till vilket SVF blev inbjudet att delta.
Förbundsordföranden framförde därvid att djursjukvård är kostnadskrävande och inte skattefinansierad och betonade att veterinärer konkurrerar med kompetens och hög kvalité på djursjukvården.
VILA- projektet
I debatten om villkorad läkemedelsanvändning publicerades en debattartikel i ATL den 13 december
undertecknad Marie Wedin, ordförande i Sveriges Läkarförbund och Evamari Lewin, ordförande i
Sveriges Veterinärförbund. För att minska risken för smittspridning påpekas i artikeln att "ett absolut
grundkrav är att diagnos först ställts av utbildad veterinär, lika självklart som att en läkare måste
ställa diagnos före det att en behandling av en människa inleds."
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 Lewin och 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.

I november 2011 beslöt förbundsstyrelsen utse följande ledamöter i nedan beskrivna arbetsgrupper:
Marknadsföringsgruppen, Mediagruppen och Manifestation av veterinäryrket slås samman till en
grupp; Marknad och kommunikationsgruppen, ordförande är Anders Forslid. Gruppen kommer att ha
följande undergrupper:
1. Framtidsbilden av den svenske veterinären
Ansvarig: Lisa Hernblad
Deltagare: beslutas senare
2. SVT tidningsgrupp
Ansvarig: beslutas senare
Deltagare: Johan Beck-Friis, JK Larsson, Anders Sandberg
3. SVT – webb exponering
Ansvarig: beslutas senare
Deltagare: beslutas senare
4. Kommersialisering av SVF:s varumärke & alternativa intäktskällor
Ansvarig: beslutas senare
Deltagare: Anders Forslid, Olof Skarman, JK Larsson, Per Carlsson
Utvärdering av nya organisationen
Gruppen kvarstår.
Utvärdering av specialistprogrammen
Projektet kvarstår. Lennart Granström har avslutat sin del av uppdraget. Återstår för SVS att analysera resultatet. Klart till FM 2013.
Välkomstgruppen för nyanlända veterinärer
Gruppen kvarstår.
Arbetsmiljögruppen
Gruppen kvarstår.
Följande grupper avslutades: Ekonomigruppen vars fortlöpande uppgifter överförs till AU, Grundutbildningsgruppen och Manifestation av veterinäryrket vars uppgifter överförs till AU och förbundsstyrelsen samt SVF:s strategidokument vilken kommer att ombildas till en projektgrupp.

STATLIGA UTREDNINGAR
Djursmittutredningen
Den 19 januari presenterade utredaren Christer Wretborn förslaget till utredningen ”Folkhälsa –
Djurhälsa, Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring” (SOU2010:106).
Utredaren fick i uppdrag att göra en bred översyn för att modernisera och effektivisera bekämpningen av djursjukdomar och smittämnen vilka kan överföras mellan djur och människor. I uppdraget
ingick även att analysera kostnader och möjligheter att ersätta dagens skattefinansiering med en
annan form av kostnadsdelning mellan stat och privat sektor.
I nära anslutning till presentationen av utredningsförslaget fick Sveriges Veterinärförbund tillsammans med Sveriges Läkarförbund och några andra organisationer in en debattartikel i Svenska Dagbladet den 8 januari. I artikeln, som rönte stor uppmärksamhet, påpekades risken för djurs och människors hälsa om staten minskar sitt engagemang i bekämpning av djursmittor.

Sveriges Veterinärförbund poängterade i sitt remissvar statens helhetsansvar för kostnader rörande
samhällets smittskydd. Under sommaren publicerades ytterligare två debattartiklar i Svenska Dagbladet där Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Läkarförbund underströk vikten av ett statligt
smittskyddsansvar för upprätthållande av ett friskt samhälle och en global hälsa.
Läkemedelsutredningen
Apoteks - och läkemedelsfrågor
Regeringen har tillsatt en utredning (Dir. 2011:55) den 16 juni, där huvudutredaren länsrådet Sofia
Wallström skall göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels - och apoteksområdet. I utredarens uppdrag ingår också att se över
vissa frågor rörande register, prissättning, statistik och tillsyn vad gäller handel med läkemedel för
djur.
Utredaren ska i sitt arbete avseende de uppdrag som lämnas samråda med berörda organisationer,
däribland Sveriges Veterinärförbund.
Den 25 augusti besökte förbundsordföranden och generalsekreteraren för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) Christina Arosenius länsrådet Sofia Wallström i Västerås och förde fram förbundets synpunkter.
Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (Dir. 2009:57)
I juni 2009 beslutade regeringen tillsätta en särskild utredare för att göra en bred översyn av den
samlade djurskyddslagstiftningen och lämna förslag till ny djurskyddslag och förordning. Till utredare
utsågs Eva Eriksson, landshövding i Värmlands län. Veterinärförbundets representant i utredningen
har varit Lotta Berg, Skara.
Den 1 december presenterade Eva Eriksson utredningens förslag vid Jordbruksverkets djurskyddskonferens i Uppsala.
Vid presentationen deltog Lotta Berg och ordföranden SVF:s djurskyddskommitté Kalle Hammarberg.
Förslaget kommer att remissbehandlas under 2012.

STATLIGA UPPVAKTNINGAR
Landsbygdsministern
Den 24 augusti uppvaktade en delegation från Sveriges Veterinärförbund landsbygdsminister Eskil
Erlandsson för att påtala länsveterinärernas alltmer ansträngda arbetssituation, där både stress och
hot blivit en del av veterinärens vardag. Delegationen bestod av, förutom förbundsordföranden,
länsveterinärerna Karina Burlin, Torsten Jakobsson, Per Jonsson samt informationschef Johan BeckFriis och kanslichef Per Carlsson.
Förbundet påpekade behovet av en översyn av länsveterinärernas arbetssituation och föreslog att
ministern tillsätter en utredning som analyserar möjligheterna till förstärkning av länsveterinärorganisationen.
Livsmedelsverket
Den 2 september träffade en delegation bestående av, förutom förbundsordföranden, Anställda
Veterinärers Förenings (AVF) ordförande Fredrike Ritter, Officiella Veterinärers Förenings (OVF) sekreterare Johanna Gifting samt förbundssekreterare Anders Graneld företrädare för Livsmedelsverket
för att diskutera veterinärernas arbetssituation där. Förbundet framförde bland annat farhågor för
att tillsynstekniker inom Kontrollavdelningen föreslås utföra de uppgifter som tidigare varit ålagda
officiella veterinärer.

MEDVERKAN I EXTERNA SAMARBETSGRUPPER, RÅD M.M.
Jordbruksverkets Smittskyddsråd
Smittskyddsrådet syftar till att genom samarbete och utbyte av information utveckla den förebyggande djurhälso- och djursjukvården samt beredskapen inför smittsamma djursjukdomar. SVF:s representanter i rådet har varit förbundsordförande (ordinarie) och generalsekreteraren (suppleant).
Rådet brukar ha fyra möten årligen varav två med mera allmän information som hålls i Stockholm
och två temamöten i Jönköping. Under 2011 hölls dock endast tre möten, det sista temamötet i december inställdes. Vid varje möte utbyts aktuell information om djurhälsoläget nationellt och internationellt. Huvudsakligen ansvariga för programinnehållet är förutom Jordbruksverket också SVA.
Jordbruksverkets Försöksdjursråd
Rådet inrättades 2008. Vice förbundsordförande Anders Forslid fick i oktober förnyat mandat som
SVF:s representant.
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 Evamari 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.
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 2011 hade samverkansgruppen två möten. SVFs representanter i gruppen var
under 2011 Lotta Möller, smådjurssektionen, SVS och informationschef Johan Beck-Friis, SVF.

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 i maj 2011.
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 centralstyrelse; 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 2011 utdelats sammanlagt 171 200 kr i understöd, 245 181 kr i bidrag samt 169 800 kr i stipendier.
ARBETSMILJÖ
Det operativa arbetet med arbetsmiljöfrågor ligger numera inom AVF:s och FVF:s mandat och ansvar.
Amelie Lothigius och Anders Graneld (fr.o.m. 1/6 2011) har dock för SVF deltagit i Sacos arbetsmiljögrupp. En handbok för skyddsombud har arbetsmiljögruppen arbetat fram.
LÖNESTATISTIK
Under 2011 skickades enkäten på sedvanligt sätt ut via e-post till samtliga anställda förbundsmedlemmar. Enkäten kunde således besvaras via länk från e-posten och från SVF:s hemsida. En pappersenkät skickades senare ut till dem som inte besvarat enkäten eller inte kunde svara via webben.
Svarsfrekvensen var ca 70 procent.
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA)
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, administrerar arbetslöshetsförsäkringen för
Sacoförbundens medlemmar. Avgiften var under 2011 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).
Saco
Medlemsutveckling
Saco består av 23 medlemsförbund. 2011 var ett år av fortsatt medlemsökning. Vid årsskiftet bestod
Sacofederationen av 634 000 medlemmar, en ökning med drygt 16 000 på ett år.

Sacos styrelse
Sacos styrelse har under 2011 bestått av:
Anna Ekström, ordförande t.o.m. 20 maj
Göran Arrius, ordförande fr.o.m. 29 augusti
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste vice ordförande, tf ordförande fr.o.m. 21 maj t.o.m. 28
augusti
Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, andre vice ordförande
Lars Ahlin, Sveriges Psykologförbund
Göran Arrius, Jusek ledamot t.o.m. 29 augusti
Henrietta Huzell, SULF, fr.o.m. 29 augusti
Mikael Igelström, Civilekonomerna
Christin Johansson, Akademikerförbundet SSR
Eva Nilsson Bågenholm, Sveriges läkarförbund t.o.m. 10 januari
Marie Wedin, Sveriges läkarförbund, fr.o.m. 29 augusti
Anitha Wijkström, SRAT
Ordföranderåd
Ordföranderådet den 16 mars
Anna Ekström gav sina reflektioner kring aktuella skeenden i politiken. Hon informerade också om
den förestående extra kongressen och om delar av Sacos verksamhet under det kommande året. Vid
mötet närvarade ordförande i ersättningskommittén, Ulf Bengtsson, som redovisade för ersättningskommitténs arbete och för de ersättningsbelopp man ämnar besluta om. Ossian Wennström informerade om arbetsförmedlingens lotstjänst för nyanlända invandrare och visade sedan portalen Omstart för nyanlända akademiker.
Ordföranderådet den 30 maj
Vid Ordföranderådet var det t.f. ordförande Richard Malmborg som höll i klubban. Hans-Dieter Grahl,
VD för Sveriges Fartygsbefälsförening, berättade om den planerade organisatoriska förändringen för
Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet. Ulrika Edwinson, valberedningen ordförande,
informerade om valberedningens arbete. Några förbund passade då på att tala om vilka de nominerat till posten som Sacos ordförande och som nya ledamöter i styrelsen. Inbjuden gäst var Medlingsinstitutets generalsekreterare, Claes Stråth, som pratade om lönerörelser och avtalsrörelser både för
och nu och om Medlingsinstitutets roll.
Ordföranderådet den 29 september
Göran Arrius och Anders Edward informerade om sammanslagningen mellan Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsföreningen och om hur Sacos styrelse resonerat i ärendet. Efter att ha tagit del
av Stadgekommitténs yttrande ansåg styrelsen att SBFO brutit mot Sacos stadgar och att det kunde
bli aktuellt med en extra kongress för att utesluta förbundet. Ordföranderådet delade styrelsens
uppfattning i frågan.
Ordföranderådet hade en diskussion om syftet, formen och innehållet i Ordföranderådet. Det framkom flera önskemål på förändring vad gäller såväl form som innehåll. Lisa Gemmel, Saco Studentråd,
tog upp Sacos relation till SFS och studentkårerna. Avslutningsvis berättade Lena Granqvist om
Sacoantologin Livslön – att välja studier, arbete, familj.
Ordföranderådet den 23 november
Göran Arrius informerade om flera aktuella frågor såsom olika politikerträffar, kommande ordföranderåd, och lönebildningsgruppen. Också förbunden fick tid att redovisa aktuella ärenden. Därefter
informerade Lena Maier Söderberg om Sacojuristernas bedömning av ärendet gällande Sjöbefälsföreningen-O. Hans-Dieter Grahl, VD i SBF-O, yttrade sig om föreningens ståndpunkt. Ordföranderådet gavs möjlighet att kommentera och diskutera ärendet och ställa frågor.

Frågor i fokus 2011
Under 2011 genomförde Saco två stora satsningar på utredningssidan: Skuggutredningen och livslöneprojektet.
Skuggutredningen
Skuggutredningen var Sacos svar på socialförsäkringsutredningen. Bakgrunden är Sacos oro för välfärdens framtida finansiering. Socialförsäkringarna står för en stor del av det offentliga skatte- och
avgiftsutrymmet. Saco har redan från början varit pådrivande i den process som lett till att utredningen tillsatts.
Med skuggutredningen ville Saco fördjupa en av de frågor som socialförsäkringsutredningen fått i
uppdrag att belysa, nämligen möjligheten att arbetsmarknadens parter tar ett ökat ansvar, främst
genom avtalsförsäkringar. Saco har inte tagit ställning till om detta vore en önskvärd utveckling, men
betonat vikten av att frågan noga utreds.
Skuggutredningen bedrevs med sekretariat inom Sacos kansli, i tät samverkan med förbunden. I sin
rapport fördjupade skuggutredningen frågeställningarna. Utredningen presenterades vid ett seminarium med socialförsäkringsutredningens ledande politiker, och kommer att kunna utnyttjas i det
fortsatta arbetet med utredningen och dess resultat, som enligt direktiven ska läggas fram 2013.
Livslöneprojektet
Livslöneprojektet knyter an till ett begrepp som Saco lanserade på 1960-talet. Vad blir det ekonomiska utbytet sett över hela livet för den som satsar på högre utbildning? Vilka val har betydelse för
individens ekonomiska ställning?
Projektet samlade en stor del av Sacos utredare i ett gemensamt arbete. Det ledde till boken Livslön
som under hösten gavs ut på SNS Förlag, uppmärksammades med ett välbesökt SNS-seminarium och
följdes upp med föredrag och inslag i media. Projektet går nu vidare med seminarier på de olika teman som behandlades i boken.
Saco i världen
Internationell verksamhet
Den internationella verksamheten har som tidigare koncentrerats på nordiska och europeiska fackliga frågor. Saco har inte haft resurser att ta aktiv del i det övriga internationella fackliga arbetet genom internationella fackliga samorganisationen IFS (ITUC). Saco samarbetar med LO och TCO då organisationerna ofta har likartade uppfattningar i dessa frågor. Frågorna stäms av i en gemensam
kommitté, där även chefen för det fackliga kontoret i Bryssel ingår. Vid mötena fördelas också arbetsuppgifter mellan organisationerna. Kontoret fick ny chef den 1 september då Per Hilmersson
tillträdde efter Tommy Svensson.
Arbetsmarknad
Bevakning av politikområdet
Saco organiserar ett nätverk med representanter från förbunden som arbetar med arbetsmarknadsfrågor (Saco-arb). Under året hölls sex möten då bl.a. prognosfrågor, arbetsmarknads- och integrationspolitik samt remisser diskuterades. Kansliet bjöd också in olika organisationer för att hålla seminarier om aktuella frågor, däribland Arbetsförmedlingen, Statskontoret, och Statistiska centralbyrån.
Kansliet deltog under året i olika samråd och referensgrupper. Bland dessa kan nämnas Arbetsförmedlingens partsråd, Arbetsförmedlingens samråd om programanvisningar, partssamråd på Regeringskansliet i olika EU-relaterade frågor, IFAUs referensgrupp, Arbetsförmedlingens expertgrupp för
yrkesprognoser och Expertgruppen för arbetsmarknadsstatistik på SCB (EFAM).

Avtalspensioner och kollektivavtalade försäkringar
Flera stora utredningar har varit verksamma året 2011 som på olika sätt kan komma att påverka området tjänstepensioner och kollektivavtalade försäkringar. Det handlar om Socialförsäkringsutredningen, Livförsäkringsutredningen, utredningen om implementeringen av Solvens II samt den s.k.
Pensionsåldersutredningen.
Under 2011 har Saco även deltagit i Pensionsmyndighetens projekt om framtagande av gemensamma prognosverktyg för framräkning av pensioner såväl allmänna som tjänstepensioner och privata pensioner. Dessutom avser projektet att stärka webbportalen minpension.se.
Arbetsrätten
Bevakning av politikområdet
Sacos lönebildningsgrupp med förhandlingsansvariga från de tre arbetsmarknadssektorerna har haft
kontinuerliga träffar under året för att diskutera och informera varandra om aktuella frågor.
Saco deltar i nätverket Saco-J, som består av juristerna från förbunden och Sacokansliet. Gruppen
fungerar som ett kunskaps- och diskussionsforum, där också information sprids om aktuella frågor på
arbetsrättens område. En programkommitté planerar innehållet i nätverkets träffar och i år har fokus
även legat på att sätta samman en EU-rättslig utbildning som Saco kommer att hålla våren 2012.
Saco har kontinuerligt haft kontakter med bland annat Arbetsmarknadsdepartementet särskilt angående EU-rättsliga frågor, såsom ett krav på en behörig företrädare för utländska företag med förhandlingsmandat. Under våren har Saco samverkat med Finansdepartementet för att få till stånd
garantier för den nationella lönebildningen inom ramen för EU:s ekonomiska styrning.
Arbetsmiljö
Saco har under året genom medverkan i olika seminarier och workshops bevakat akademikernas
intressen inom arbetsmiljöområdet och lyft fram Sacos ståndpunkter om aktuella teman.
Området företagshälsovård har varit fortsatt i fokus. Saco har deltagit i den av socialdepartementet
utsedda företagshälsovårdsdelegationen. Delegationens uppdrag har varit att följa integreringen av
de långa företagshälsovårdsutbildningarna i det reguljära universitets- och högskolesystemet och
införandet av den nya specialiseringstjänstgöringen i arbets- och miljömedicin, att bilda ett forum för
att stödja utvecklingen inom området samt att verka för ökad forskning inom området. Delegationen
avslutade sitt arbete med slutrapporten - Kunskapsområdet företagshälsovård - vid årsskiftet.
Företagandet
Inspirationsdagar
Saco arrangerade åtta inspirationsdagar för företagare bland förbundens medlemmar. Inspirationsdagarna ägde rum i Göteborg (249 deltagare), Malmö (146 deltagare), Stockholm (351 deltagare),
Linköping (51 deltagare) och Umeå (48 deltagare).
Akademiker som tillväxtföretagare i Norden
Saco har deltagit i detta forskningsprojekt tillsammans med Sacos systerorganisationer AC i Danmark
och Akademikerne i Norge. Studien fokuserar på tillväxtföretag som drivs av akademiker och omfattar registerdata, enkätundersökningar och intervjuer i de tre länderna. Projektet startades i oktober
2010 och har pågått under hela 2011. Resultatet presenteras i en skrift och på en konferens i Stockholm i början av 2012. Under 2011 har ett förseminarium hållits om delresultat i studien, dit Sacoförbunden, myndigheter, företagarorganisationer och forskare inbjöds. Projektet finansieras delvis av
Nordic Innovation som är en del av Nordiska rådet.

Kommunikationsinsatser
Sacos ambition är att kommunicera frågor av vikt för Sacoförbunden och dess medlemmar. Under
året har vi tillfört fakta, skapat opinion och deltagit i debatter. Ibland har vi vänt oss till en bred allmänhet, ibland till specifikt utvalda målgrupper eller till enskilda politiker. Vi har kontinuerligt samverkat med Sacoförbunden. Ofta har ställningstaganden bearbetats inom federationen innan de
kommunicerats externt. Förbunden har ofta varit medaktörer eller mottagare av årets många kommunikationsinsatser.
Varumärket Saco
En varumärkesundersökning visar på positiva resultat för varumärket Saco. Kännedomen om Saco
har ökat från 2008 till årets mätning. Den visar också att de tre ord som främst förknippas med Saco
är akademiker, kunskap och profession. Det finns ingen annan organisation som lika starkt som Saco
förknippas med ordet akademiker.
Dessutom har en positiv förflyttning skett när det gäller inställningen till Saco. Fler är positiva till organisationen och även förtroendet har ökat.
Varumärkesundersökning har genomförts med journalister, riksdagspolitiker och förtroendevalda av
undersökningsföretaget Novus. Bland journalister och politiker var svarsfrekvensen för låg för att
kunna dra några statistiskt säkerställda resultat.

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 2011 var Eva von Celsing, Erik
Kjellgren, Florin Gurban-Marcu och Ilmars Dreimanis.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska samarbetet
Ordförandekonferenser
Under 2011 hölls sedvanligt två nordisk/baltiska ordförandekonferenser i anslutning till FVE:s generalförsamlingar. Vårmötet hölls i Palermo på Sicilien i Italien och höstens FVE-möte som vanligt i
Bryssel. Därmed hölls även de nordiska ordförandemötena på dessa platser. Vid vårmötet diskuterades en resolution som FVE utfärdat rörande användning av antibiotika och resistensproblematiken
och som innehöll två påståenden som inte gäller för de nordiska länderna varför man gemensamt
beslöt att framföra en protest vid FVE-mötet. Framtiden och ekonomin för Acta Veterinaria diskuterades också. I övrigt diskuterades dels viktiga FVE-frågor inför mötet som de kommande valen till
styrelser och dels aktuella frågor i respektive land. På höstmötet enades man också om fyra gemensamma skrivelser till FVE rörande formella procedurfrågor och medlemsavgifterna i sektionerna. Vid
vårmötet deltog endast Lettland av de baltiska länderna och vid höstmötet Litauen och Estland. Under 2011 var Danmark 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. Det senaste året har även det finska veterinärförbundet deltagit. En
fråga som så gott som alltid finns på dagordningen är den samnordiska utbildningen för s.k. ”ögonlysare”. I april hölls mötet i Stockholm och då deltog hela gruppen också i ett seminarium på KSLA som
handlade om ”living food”. Efteråt åts en middag gemensamt med dagens moderator Marie-Louise
Danielsson-Tham. Höstens möte hölls i Köpenhamn i december med deltagande av Johan Beck-Friis
och Elisabeth Hernblad Tevell från Sverige.
NKVet
Sveriges representanter i NKVet har varit Anders Engvall och Arvid Uggla. NKVet arrangerade under
hösten ett symposium i Helsingfors om kemiska risksubstanser.

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), Patricia Hedenqvist (sektionen för veterinärer
inom industri, forskning och utbildning). I forskningssektionen representerades vi tidigare av Karin
Östensson men efter hennes inval i FVE-styrelsen ersattes hon av försöksdjurssektionens ordförande.
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. Vid höstmötet
deltog också biträdande generalsekreteraren Lisa Hernblad Tevell. Under 2011 hölls vårens möte i
Palermo, Italien och höstmötet som vanligt i Bryssel.
Aktuella frågor och verksamhet
Rapporter från årets möten har presenterats i SVT nr 11/11 och 1/12. Under 2011 har mycket fokus
legat på ”One health” och antibiotika och resistensfrågor. Vid höstmötet i Bryssel hölls ett stort öppet seminarium om just antibiotika- och antibiotikaresistens med närvaro av bl.a. Marit Paulsen.
Under detta år har äntligen en större förståelse för problematiken anats ibland övriga länders deltagare och Sverige har fått en del konkreta frågor hur vi har tacklat detta i Sverige. Ett par av föreläsarna i Bryssel framhöll också Sverige som ett föredöme vad gäller hantering av antibiotika inom veterinärmedicinen. Under 2011 genomfördes också generalförsamlingarna för första gången utan den
dyra simultantolkningen.
Svensk representation i arbetsgrupper och permanenta kommittéer
Sverige har under 2011 haft en blygsammare representation i olika arbetsgrupper än tidigare. SVF
har under 2011 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). Karin Östensson sitter också nu i styrelsen för FVE.
World Veterinary Association (WVA)
Under 2011 avgick SVF:s tidigare ordförande Karin Östensson ur styrelsen för WVA där hon sedan
2008 varit councillor för Europa. Evamari Lewin och Christina Arosenius deltog i oktober i den 30:e
WVA-kongressen i Kapstaden, Sydafrika. Förutom formella frågor som val av ny styrelse etc. hölls en
mycket omfattande vetenskaplig kongress med kvalitativt blandat innehåll. Från Sverige deltog tre
kollegor som talade om odontologi. Även denna kongress har utförligt rapporterats i Sveriges Veterinärtidning.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Svensk Veterinärtidning
Svensk Veterinärtidning (SVT) är medlemstidning för Sveriges Veterinärförbund. Förutom förbundets
medlemmar prenumererar ett antal institutioner, bibliotek, myndigheter och dagstidningar på
Svensk Veterinärtidning. Upplagan (TS Fackpress) var under 2011 3 200 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 2011 var Johan Beck-Friis chefredaktör och ansvarig utgivare, med Christina Arosenius som
biträdande redaktör och från september även Lisa Hernblad Tevell. 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 handlades 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 2011. Layoutuppdraget sköttes under hela året av Exponera AB. Den planerade läsvärdesundersökningen genomfördes 2011 i
samarbete med SKOP. Undersökningen visade en fortsatt uppskattning från läsarna, 99 procent av
förbundets medlemmar läser veterinärtidningen i någon omfattning enligt de inlämnade svaren. Mer
utförliga resultat redovisades i SVT nr 7/11. Samarbetet med chefredaktörerna för de andra nordiska
veterinärtidningarna upprätthölls under året. Två redaktörsmöten hölls i Oslo under 2011, i juni respektive december.
Det samarbetsavtal som 1997 knöts mellan SVT och annonsförsäljningsfirman Annonshuset AB löpte
vidare under 2011. Annonshuset sålde randannonser för SVT i samma omfattning som under föregående år. Liksom tidigare resulterade arbetet i ett ekonomiskt överskott för tidningen.
Volym 63 av Svensk Veterinärtidning utkom med 16 ordinarie nummer, varav ett dubbelnummer.
Antalet trycksidor var 986.
Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida www.svf.se omarbetades helt och den nya sidan publicerades i mars
2010. Hemsidan bygger på publiceringsverktyget Episerver. Under 2011 utökades hemsidans innehåll
och det gjordes löpande justeringar för att underlätta dess användning.
SVF-sidan används både för att föra fram förbundets åsikter externt och 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. Under 2011 hade hemsidan i genomsnitt 350 unika besökare varje dag.
Huvudansvarig för utformningen av hemsidan och för driften var under 2011 Johan Beck-Friis.

Informationsmöten för studenter
Förbundet genomförde ett flertal informationsmöten och undervisningsmoment för ordinarie veterinärstudenter och TUVE-studerande vid SLU. Företrädare för förbundet deltog också vid flera diskussionskvällar anordnade av studentkåren VMF. I november 2011 anordnades i Stockholm en informationsdag för veterinärer med utländsk grundutbildning.
Övrig informationsverksamhet
Förbundet hade via förbundsordföranden, informationschefen och utskick av pressmeddelanden ett
stort antal mediekontakter i olika frågor under året. Namnet "Sveriges Veterinärförbund" nämndes i
totalt 300 externa artiklar eller nyhetsinslag i riks- och lokalmedia under 2011, enligt förbundets mediestatistiktjänst Meltwater News.

YTTRANDEN M.M.
Under 2011 har förbundet avgivit bl.a. följande yttranden och framställningar. Remissvaren publiceras fortlöpande på förbundets hemsida www.svf.se:
Remiss angående ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp
samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård.
Remiss angående ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och
läkemedelsanvändning.
Kommissionens kvalitetspaket för jordbruksprodukter med förslag till rättsakter och riktlinjer.
Remiss angående förslag till ändrade föreskrifter om utförsel av nötkreatur, grisar, får och getter.
Remiss angående förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2011:XX) om seminverksamhet med hästdjur.
Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika och Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika.
Folkhälsa – djurhälsa. Ny ansvarsdelning mellan stat och näring (SOU 2010:106).
Remissförslag till KRAVs regler kapitel 5, Djurhållning 2012.
Angående Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2011:XX, Saknr. LXXX) om
hägnade vilda fåglar.
Remiss avseende Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska
biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar
till djur.
Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter (SOU 2011:23).
Departementspromemoria Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (Ds 2011:12).

Remiss angående förslag till ändring i två föreskrifter:
- Ändring av föreskriften om offentlig djurskyddskontroll.
- Upphävande av föreskrift om avgift för offentlig djurskyddskontroll.
Angående förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur samt Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.
Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.
Förslag till föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.
Remiss på kursplaner för uppdragsutbildning för olika yrkeskategorier inom humanvården.
Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
Remiss avseende ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om
foder.
Renhet i operationsrum.
Promemoria om ändring i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.
Ändring Jordbruksverkets föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt
hundar, katter och illrar avsedda för handel (Saknr J13).
Remiss avseende ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.
Angående föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS2008:19) om avgifter i
vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539).
Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler.

PERMANENTA RÅD OCH NÄMNDER
Beträffande verksamheten i förbundets permanenta råd och nämnder hänvisas till nedan intagna
särskilda årsberättelser.
Verksamhetsberättelse för etikrådet 2011
I etikrådet har ingått Annelie Grip-Hansson, Lars Gustafson, Peter Kallings, Lotta Persson, Barbro Röken; ersättare Agneta Weidman.
Inget ärende har inkommit. Handläggning av ett tidigare inkommet ärende har pågått men ej avslutats under året.
Norrköping 2012-02-28
Barbro Röken
ordf.

Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning
Rådets sammansättning var Herbert Lundström (ordf.), Per Arnesson 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.
2012-03-31
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 2011: Anders Sandberg (ordf), Anne Halldén Waldemarsson,
Cecilia Lönell, Anna-Lena Hegrestad, Anne-Li Ljunggren, Johan Beck-Friis, Christina Arosenius och
Suzanne Fredriksson. Till redaktionskommitténs möten bjuds även nationalredaktören för ACTA Vet
Scand in.
Redaktionskommittén sammanträdde en gång under året, den 28 april. Kommitténs höstmöte fick
ställas in på grund av tjänstledighet för chefredaktören. Ledamöter från redaktionskommittén deltog
i arbetet i den mediaarbetsgrupp som SVF-styrelsen tillsatte hösten 2010. Gruppen före diskussioner
med djursjukvårdarnas tidning RAID om ett eventuellt tidningssamarbete, men dessa ledde inte till
några konkreta samarbetsprojekt.
Redaktionskommittén har för övrigt stöttat redaktionen i arbetet att utveckla Svensk Veterinärtidning. Diverse detaljfrågor i det redaktionella arbete har diskuterats i kommittén, vilket gett värdefulla
råd till redaktionen. Samarbetet med främst SVA fortsatte i den uppskattade serien "Månadens
Epiztel", som under 2011 kompletterades med en serie artiklar föranledda av SVAs 100-årsjubileum.
Kommittén lämnade under sitt möte synpunkter på den layout som veterinärtidningen fick 2003, och
som utvecklades av Exponera AB under 2011. Vidare har kommittén lämnat förslag till förbättringar
av förbundets hemsida och synpunkter vid utvecklingen av den nya hemsidan.
Stockholm den 1 mars 2012
Anders Sandberg
Ordförande

Johan Beck-Friis
Sekreterare

Djurskyddskommittén 2011
Förbundets djurskyddsråd har under året 2011 haft följande sammansättning:
Ordf:
Kalle Hammarberg
V. ordf.
Stefan Gunnarsson
Övriga ledamöter:
Aina Moe Bäck
Christian Jurc
Ulrika Lagerquist
Per Sahlander
Anna Tidholm
Djurskyddsrådet har under 2011 haft 2 fysiska möten. Till möten har inbjudits sakkunniga kollegor för
att ge kommittén information i ärenden kommittén har arbetat med.
Kontakt via E-mail har varit riklig.
Även kontakter med förbundets talesman i djurskyddsfrågor har varit täta.

Från verksamheten under 2011 kan nämnas:
Ordförande och vice ordförande har representerat veterinärförbundet vid djurskyddsmöten på
Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket. Delegater i kommittén har också deltagit i möten
med djurskyddsinslag arrangerade av förbundet.
Kommittén har besvarat skrivelser och remisser från myndigheter och förbundet.
Bland övriga behandlade ärenden kan nämnas:
Förslag till djurskyddspolicy för förbundet. Ett färdigt förslag har överlämnats till förbundet.
Djurskyddsutredningen, griskastration utan bedövning, hundar i rullstol, djurprogram i TV, djurskyddsproblem vid tävlingar och riskbaserad djurskyddskontroll (RAWA).
Kalle Hammarberg
Stefan Gunnarsson

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
Årets resultat är ett underskott på 2 527 690 kr att jämföra med det budgeterade underskottet på
1 855 620. Att resultatet är sämre än budget beror främst på att kostnaderna för styrelse och arbetsutskott samt för kommittéer, nämnder, konferenser m.m. är högre än budgeterat. Underskottet finansieras genom att kapital tas ur Allmänna Kassans kapitalförvaltning.
Som ett led i förbundsarbetet under året 2011 beslutade styrelsen utöver verksamhetsplan att genomföra en introduktion för utlandsveterinärer samt två etik-seminarier. Vidare beslutade styrelsen
som ett led i effektiviseringen av styrelsearbetet att genomföra ett extra styrelseseminarium och ett
utökat styrelsemöte för utbildning av ledamöterna i styrelsearbete. Dessa arrangemang var inte planerade och var därmed inte heller budgeterade. I övrigt består budgetunderskottet av allmänna icke
förutsägbara fördyringar samt ett tillskott till SVS budget för att sällskapet skulle kunna genomföra
flera angelägna initiativärenden.

Budgeten 2011 fastställdes av fullmäktigemötet 2010 vilket medför att beslut av styrelsen om utökning och/eller förändringar av verksamheten ger underskott i resultaträkningen. Som ett resultat av
det ovan beskrivna budgetunderskottet har styrelsen beslutat om en rad åtgärder för att effektivisera det ekonomiska samarbetet mellan förbundsstyrelsen och förbundets kansli. Dessa åtgärder
utgörs bland annat av förslag till bättre budgetarbete, framtagande av rutiner för ekonomisk rapportering, rutiner för framtagande av årsredovisningen samt en fortsatt utbildning av styrelsen.
Den renovering av kanslilokalerna som skett under året skrivs av under en tjugo-årsperiod, d.v.s. 5%
per år, och påverkar därför inte resultatet i någon större utsträckning. Renoveringen har höjt värdet
på lokalerna vilket tas upp som en ökad tillgång i balansräkningen.
Balansräkningen
Av förbundets totala tillgångar på 27,9 miljoner (bokfört värde) är 11 miljoner eget kapital och soliditeten är alltså 39 %, vilket får anses vara acceptabelt. Observera att marknadsvärdet per 2011-12-31
på förbundets tillgångar är betydligt högre än det bokförda värdet.
Kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltningen sköts av två externa förvaltare; Catella (fd Enskild Kapitalförvaltning) och DNB,
Den Norske Bank (fd Carlson Investment Management). Det totalt förvaltade kapitalet är ungefärligt
jämnt fördelat på dessa två. Catella förvaltar Enskilda pensionsfonden, Agrias Understödsfond samt
del av Allmänna Kassan. DNB förvaltar Understödsfonden, Stödfonden samt del av Allmänna Kassan.
Förbundsordföranden och kanslichefen har regelbundna möten med båda aktörerna 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 17 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 2011 framgår av resultat- och balansräkningen
med tilläggsupplysningar på följande sidor.

