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Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

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 2012 har varit Torsten Jakobsson (ordf.), Anders Forslid
(v.ordf.), JK Larsson, Karin Lundborg, Olof Skarman, Lars-Erik Staberg, Lotta Ternström-Hofverberg,
Marja Tullberg och Per Jonsson (SVS ordf.).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt sex gånger, nämligen den 26 januari, 21-22 mars
(gemensamt möte med SVS kollegium), 10 maj, 6 september, 24 oktober och 5-6 december. Ständigt
adjungerade till förbundsstyrelsens möten är respektive ordförande i AVF och FVF.
Sammanträden med förbundsstyrelsens verkställande utskott och tjänstemän har hållits 17 gånger,
nämligen den 18 januari, 15 februari, 29, februari, 8 mars, 11 april, 25 april, 21 maj, 13 juni, 20 juni,
21 augusti, 19 september, 27 september, 4 oktober, 18 oktober, 31 oktober, 21 november och 19
december.
Ordinarie fullmäktigemöte hölls den 30 maj i Stockholm och årsmöte hölls den 7 november i Uppsala.

MEDLEMMAR
I tider när många förbund ser sitt medlemsantal sjunka är det glädjande att kunna konstatera att SVF
ökat sitt totala medlemsantal med 62 personer (+2,1 %) under 2012. Antalet medlemmar uppgick
den 31 december 2012 till 3.000, varav 513 pensionärer och 150 studerandemedlemmar.

FÖRBUNDSKANSLIET OCH SVT:s REDAKTION
Förbundskansliet
Förbundskansliet har under året utgjorts av; Per Carlsson, kanslichef; Anders Graneld,
förhandlingschef; Jenny Flordal, ombudsman; Elisabeth Hernblad Tevell, generalsekreterare SVS;
Simone Häusler, biträdande generalsekreterare SVS; Johan Beck-Friis, informationschef och ansvarig
Sida 3 av 21

utgivare SVT; Suzanne Fredriksson, journalist (deltid), Rune Koskinen, kamrer (deltid); Birgitta
Ahlkvist, redaktionssekreterare – SVT (deltid); Brita Trybom, annonssekreterare - SVT ; Marianne
Lundquist, administrativ assistent – SVS; Linda Wikström, redovisningsansvarig; Karin Henriksson,
administrativ assistent – SVF, Anders Norgren, vaktmästare (timanställd). Förbundsordförande Torsten Jakobsson 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 kortare veckovisa möten samt några färre längre kanslimöten
där mer övergripande frågor tagits upp. I oktober genomfördes en kanslidag där vi diskuterade interna arbetsprocesser, arbetsmiljö samt psykosociala frågeställningar.
Kanslichef Per Carlsson var föräldraledig från mitten på januari och återkom i tjänst i början på september. Tjänsteförrättande kanslichef under tiden var Christina Arosenius som på 50 % av sin tid
upprätthöll kanslichefsfunktionens mer basala delar, övriga 50 % arbetade Christina som vanligt för
SVS. Då det är många nyanställda har extra insatser genomförts i syfte att skapa en fungerande och
effektiv arbetsgrupp.

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

ALLMÄN VERKSAMHET
REMISSER
Under 2012 har förbundet besvarat 26 remisser. Remissvaren läggs fortlöpande ut på förbundets
webbsida.
FULLMÄKTIGE
Fullmäktige genomfördes 30 maj på Piperska muren i Stockholm.
Mötet avhandlade de i stadgarna angivna obligatoriska punkterna. Förbundets ekonomi är i god ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. AVF hade lämnat in en motion rörande dess styrelseledamöters valbarhet till fullmäktig vilken tillsammans med styrelsens proposition rörande rösträtt
m.m. beviljades av mötet. Vidare hade förbundsstyrelsens föreslagit en generell ändring av mandatperioderna till fyra år och att beslut om budget överförs till styrelsen vilka båda beviljades. Styrelsens
förslag om ändring av djurskyddskommitténs sammansättning avslogs av mötet.
Förbundsstyrelsen föreslog att prof. emeritus Ingvar Ekesbo skulle tilldelas guldmedalj, vilket fullmäktige tillstyrkte och medaljen delades ut vid Veterinärkongressen samma år. Likaså föreslog styrelsen
att EU-parlamentarikern Marit Paulsen skulle tilldelas förbundets förtjänsttecken i silver vilket även
beviljades och Marit fick sin medalj vid FVEs General Assembly i Brüssels november 2012.
Under mötet informerade styrelseledamoten Olof Skarman om den då mycket intensivt pågående
strukturomvandlingen av djursjukvården och den nytillträdda biträdande generalsekreteraren i SVS
Simone Häusler fick tillfälle att presentera sig för fullmäktigemötet.
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VAL TILL FULLMÄKTIGE OCH FÖRBUNDSSTYRELSEN
Nomineringsprocessen av kandidater till förbundsstyrelse, SVS och fullmäktige 2012 liksom valproceduren genomfördes planenligt. Valdeltagandet vid 2012 års val var 17 %, en minskning med 6,6 procentenheter från förgående år. Valresultatet presenterades i SVT
FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE
Förbundsstyrelsens arbete har fortsatt präglats av strategiska frågor och hur förbundets verksamhet
kan effektiviseras. Därvid har styrelsen beslutat att under kommande verksamhetsår även införa
telefon- eller webbaserade möten för formaliafrågor, för att i högre grad utnyttja tiden vid de fysiska
mötena till strategiska resonemang kring förbundets arbete och framtid.
Förutom förbundsstyrelsens och verkställande utskottets ordinarie sammanträden har styrelsen tillsammans med SVS kollegium genomfört under våren 2012 ett gemensamt seminarium där bland
annat specialistutbildningarna och konsekvenserna för medlemmarna och förbundet av strukturomvandlingen inom djursjukvården diskuterades.
Förbundsstyrelsen har under året gjort en översyn av styrelsens arbetsgrupper och därvid gjort följande principiella uppdelning. Arbetsuppgifter som är av mera varaktig karaktär skall hanteras av en
av styrelsen utsedd arbetsgrupp och uppgifter som är begränsade i omfattning av tid ska hanteras av
en projektgrupp. Efter översynen har följande grupper bildats.
Marknadsföringsgruppen
Anders Forslid, JK Larsson, samt från kansliet ekonomi-/kanslichef Per Carlsson har ingått i
gruppen. Arbetet har intensifierats under året och intressanta diskussioner har förts med
en ledande foderproducent om att kunna marknadsföra förbundets logotyp som en kvalitetsstämpel.
Arbetsmiljögrupp
Arbetet bedrivs av AVF:s ordförande Fredrike Ritter och FVF:s ordförande Johanna Habbe.
Gruppen skall arbeta med arbetsmiljöfrågor främst med inriktning mot psykosociala frågor.
Projekt för översyn av specialistutbildning steg 1
Styrelsen har beslutat att starta ett projekt (Hel special) för översyn av specialistutbildningarna steg 1. Projektledare SVS generalsekreterare Lisa Hernblad Tevell.
Utvärdering av nya organisationen
Gruppen består av ordförandegruppen, Torsten Jakobsson SVF, Per Jonsson SVS, Fredrike
Ritter AVF och Johanna Habbe FVF. Under året har arbetet koncentrerats kring översyn av
förbundets förtroendamannaorganisationen samt framtagandet av en enkät till medlemmarna rörande erfarenheter från den senaste omorganisationen.
Under året har förbundsstyrelsen genom ordförande Torsten Jakobsson representerats vid möten
med Jordbruksverket, en kommissionsarbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor inom EU, Svensk djursjukvård samt möten med olika näringsföreträdare (LRF, Svenska ägg, Svensk fågel, Svenskt sigill,
Djurhälsovården, Svensk mjölk, m.fl.).
Under 2012 har förbundsstyrelsen ägnat vissa frågor särskilt intresse. I Vila-projektet har förbundet
deltagit dels i projektgruppen, och dels vid flera under året av projektet anordnade möten. Projektet
är nu avslutat. Rapporten ska remissbehandlas och då kommer förbundet och SVS åter att aktivt engagera sig i frågan. Jordbruksverket fick den 1 mars 2012 i uppdrag av regeringen att göra en översyn
av den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling för djur för de tio närmaste åren, Sibylla-projektet.
Arbetet genomfördes av verket genom att fyra djurslags- och en utbildningsgrupp bildades. I varje
grupp var förbundet representerat med en representant. Jordbruksverket presenterade sin rapport
den 2 april 2013.
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Under 2012 har förbundsstyrelsen även genomfört de stadgeändringar som fullmäktigemötet 2012
beslutade rörande rösträtt och valbarhet samt beslut om budget. Vidare har styrelsen i enlighet med
verksamhetsplanen för 2012 även bevakat behörighetsfrågorna, Jordbruksverkets upphandling av
jour och beredskap samt tillsammans med AVF och FVF uppmärksammat psykosociala arbetsmiljöproblem och deras hantering. Förbundet har drivit frågan om one-health företrädesvis inom FVE och
djurskyddsarbetet genom förbundets djurskyddskommitté.
STATLIGA UTREDNINGAR DÄR FÖRBUNDET ÄR REPRESENTERAT
Läkemedelsutredningen
Regeringen tillsatte en utredning (Dir. 2011:55) den 16 juni 2011, där huvudutredaren länsrådet Sofia
Wallström skall göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels - och apoteksområdet. Utredaren har i sitt arbete hittills koncentrerat
sig på de humanmedicinska problemområdena såsom rabattsystem m.m. vilka inte berört den veterinärmedicinska sidan av apoteksväsendet. Förbundet har fortlöpande kontakt med utredaren och
bevakar de veterinärmedicinska intressena och skall delta i referensgruppsmöten när för veterinärer
relevanta frågeställningar kommer att avhandlas.
Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (Dir. 2009:57)
Den 1 december 2011 presenterade Eva Eriksson utredningens förslag vid Jordbruksverkets djurskyddskonferens i Uppsala. Förslaget har därefter under våren 2012 remissbehandlats. Vid sidan om
det ordinarie remissförfarandet kallade förbundet till en work-shop den 25 april 2012 för att djupare
analysera utredningens förslag. Vidare representerade Torsten Jakobsson förbundet vid sidan om
företrädare för SJV, SVA, SLU, LRF och olika djurskyddsorganisationer den 3 maj 2012 vid Jordbrukskutskottets utfrågning rörande utredningens betänkande. Den 8 juni 2012 skickade förbundet
sitt yttrande över förslaget till ny djurskyddslag till regeringen
FÖRBUNDETS REPRESENTATION I ANDRA ORGANISATIONER OCH FÖRETAG
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 2012.
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA)
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, administrerar arbetslöshetsförsäkringen för
Sacoförbundens medlemmar. Avgiften var under 2013 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.
ARBETSMILJÖ
Det operativa arbetet med arbetsmiljöfrågor ligger numera inom AVF:s och FVF:s mandat och ansvar.
Jenny Flordal har för SVF deltagit i Sacos arbetsmiljönätverk. I ljuset av att skyddsombudet firade 100
år skickades en enkät ut till alla skyddsombud.
LÖNESTATISTIK
Under 2012 skickades enkäten på sedvanligt sätt ut via e-post till samtliga anställda förbundsmedlemmar. Enkäten kunde besvaras via länk från e-posten och från SVF:s hemsida. Nytt för året var att
enkäten kunde besvaras via smarta mobiler. En pappersenkät skickades senare ut till dem som inte
besvarat enkäten eller inte kunde svara via webben. Svarsfrekvensen var ca 65 procent varav 18 procent svarade via mobilen.
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Saco
Medlemsutveckling
2012 fortsatte förbundens medlemsökning. Vid årsskiftet bestod Sacofederationen av knappt
636 000 medlemmar, en ökning med drygt 2 000 på ett år.
Arbetsområden
Inriktningen har varit de huvudområden som den senaste kongressen (2009) fastställde:
Saco i världen, Bildning och förnyelse, Lönerna, Arbetsrätten, Tryggheten, Skatterna, Cheferna, Företagandet
Ordföranderåd
Ordföranderådet består av respektive förbundsordföranden samt kanslichefer. Rådet diskuterar förbundsgemensamma frågor, strategier, policies, med mera som ligger till grund för Sacos officiella
ställningstaganden i relevanta samhällsaktuella frågor. Under 2012 hölls fyra sådana sammankomster.
Saco i världen
Internationell verksamhet
Den internationella verksamheten har som tidigare koncentrerats på nordiska och europeiska fackliga frågor. Saco samarbetar med LO och TCO då organisationerna ofta har likartade uppfattningar i
många 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.
Forskning och utbildning
Under 2012 har Sacos arbete inom utbildnings- och forskningspolitik präglats av forsknings- och innovationspropositionen, som presenterades under hösten. Inför propositionen publicerade Saco
rapporten Den hållbara forskningspolitiken.
Arbetsmarknad
Saco organiserar ett nätverk med representanter från förbunden som arbetar med arbetsmarknadsfrågor (Saco-arb). Under 2012 hölls flera möten då bl.a. prognosfrågor, arbetsmarknads- och integrationspolitik diskuterades. Saco inbjuder olika organisationer för att hålla seminarier om aktuella
frågor, däribland AEA, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsdepartementet, Högskoleverket, IFAU,
Statskontoret, Statistiska centralbyrån och Svenskt Näringsliv.
Avtalspensioner och kollektivavtalade försäkringar
Flera stora utredningar har varit verksamma året 2012. De har på olika sätt påverkat arbetet inom
området avtalspensioner och kollektivavtalade försäkringar. Det handlar framför allt om Socialförsäkringsutredningen, Livförsäkringsutredningen, utredningen om implementeringen av Solvens II samt
den s.k. Pensionsåldersutredningen. Under 2012 har Saco även deltagit i Pensionsmyndighetens projekt om framtagande av gemensamma prognosverktyg för framräkning av pensioner, såväl allmänna
som tjänstepensioner och privata pensioner.
Arbetsrätten
Kontinuerliga kontakter sker med bland annat arbetsmarknadsdepartementet, särskilt angående EUrättsliga frågor. Särskilda samråd har hållits om europeiska kommissionens förslag till ny dataskyddsförordning och om smart lagstiftning för att underlätta för små företag. Under året har Saco deltagit i
en samrådsgrupp som arbetsmarknadsdepartementet håller i om europeiska kommissionens förslag
till tillämpningsdirektiv, som syftar till en effektivare tillämpning av utstationeringsdirektivets krav på
minimivillkor för utstationerade arbetstagare.
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Cheferna
En ny utredartjänst med inriktning mot chef- och ledarskapsfrågor tillsattes 2012 för att intensifiera
arbetet inom området. Fokus under året har varit på ett antal utåtriktade aktiviteter, främst seminarier, och på planering framåt.

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. Hösten 2012 arrangerades en utbildningsdag i
konflikthantering tillsammans med Sveriges Tandläkarförbund.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska samarbetet
Ordförandekonferenser
Under 2012 hölls två nordisk-baltiska ordförandekonferenser i sammanhang med FVE´s generalförsamlingar. Det första mötet hölls i Amsterdam i juni 2012 och det andra mötet arrangerades i november 2012 i Bryssel. Sveriges Veterinärförbund var värd för de nordisk-baltiska möten som hölls
under 2012.
Vid vårmötet i Amsterdam diskuterades frågan om hur vi från de nordiska länderna ska hantera frågan när FVE ger ut policy-papers där det framförs åsikter i frågor som är annorlunda än de sammantagna nordiska ståndpunkterna. Beslutade att vi gemensamt får agera mera tydligt vid generalförsamlingarna för att fortsätta att driva våra hjärtefrågor som minskad antibiotikaanvändning m.m.
Vidare beslutades om generösa regler för medlemmar att kvarstå som vilande medlemmar i sina
hemländers förbund när de arbetar i andra nordiska länder och slutligen redogjorde Sverige för de då
nya och omvälvande förändringarna inom djursjukvården i vårt land.
Under höstmötet diskuterades dag-1 kompetenser av veterinärer och faktumet att dessa krav borde
listas som bilaga, dessutom togs frågan upp huruvida FVE skulle kunna representera länderna inom
WVA, ett förslag som togs upp av de nordisk-baltiska länderna vid tidigare tillfällen. Torsten Jakobsson informerade vidare om det aktuella läget inom smådjursjukvården i Sverige där riskkapitalbolag
fortsatt att köpa upp ett stort antal kliniker. Danmark informerade om en översyn av delegerad läkemedelsbehandling som kommer att leda till beskattning av läkemedel och striktare föreskrifter när
det gäller bönder som använder sig av delegerad läkemedelsbehandling. Danmark informerade även
om ny antibiotikapolicy där den svenska policyn togs som exempel. Norge presenterade ett nytt
elektroniskt system för registrering av läkemedelsanvändning. I Estland verkade rabiessituation förbättras kontinuerligt, det rapporterades dock ett ökat antal av leptospirosfall.
NKVet
Sveriges representanter i NKVet har varit Anders Engvall och Arvid Uggla. NKVet arrangerade under
hösten ett symposium i Uppsala om smärta, smärtupplevelse samt behandling av smärta.
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
Representation
FVE är språkrör och viktig lobbyingorganisation vad gäller veterinära frågor på Europaplanet och är
den instans som EU-politikens olika strukturer vänder sig till och är därför en betydelsefull organisatSida 8 av 21

ion. Veterinärförbundet har varit representerad vid generalförsamlingen samt vid de olika utskotten
vid de två möten som hållits under 2012. Vidare är Karin Östensson ledamot (vice president) i FVE:s
styrelse. Under 2012 hölls vårens möte i Amsterdam, Nederländerna och höstmötet som vanligt i
Bryssel, Belgien.
Aktuella frågor och verksamhet
Rapporter från årets möten har presenterats i SVT. Under 2012 har fortsatt mycket fokus legat på
”One health” samt antibiotika och resistensfrågor. Vidare har ingående diskuterats kompetenskrav
för veterinärer och vilka ”skills and competenses” som skall krävas att en utbildningsinstans för veterinärer kan säkerställa hos de nyexaminerade kollegorna.
World Veterinary Association (WVA)
Under 2012 har förbundet främst genom SVS sekretariat och vår International Contact Point Simone
Häusler följd de frågor som WVA har hanterat. WVA anordnar nästa världskongress i Prag i september 2013.

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 2012 3 300 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 2012 var Johan Beck-Friis chefredaktör och ansvarig utgivare, med Christina Arosenius och Lisa
Hernblad Tevell som biträdande redaktörer. 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 uppdrag
som korrekturläsare motsvarande 30 procents tjänst. Prenumerationsregistret handlades av Karin
Henriksson.
Material till tidningen inkom under året i stor mängd, såväl vetenskapliga artiklar som reseberättelser, insändare etc. Under 2012 publicerade SVT bland annat en temaserie med artiklar kring forskning om ärftliga sjukdomar hos hund. Tidningens layout från 2003 vidareutvecklades under 2012.
Layoutuppdraget sköttes under hela året av Exponera AB. Samarbetet med chefredaktörerna för de
andra nordiska veterinärtidningarna upprätthölls också. Ett redaktörsmöte hölls i Helsingfors i maj,
och de fyra nordiska redaktörerna höll ett gemensamt föredrag på det internationella mötet för IAVE
(International Association of Veterinary Editors) i Tallin den 8 juni.
Det samarbetsavtal som 1997 knöts mellan SVT och annonsförsäljningsfirman Annonshuset AB löpte
vidare under 2012. Liksom tidigare resulterade arbetet i ett ekonomiskt överskott för tidningen.
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Volym 64 av Svensk Veterinärtidning utkom med 15 ordinarie nummer, varav ett dubbelnummer.
Antalet trycksidor var 904.
Hemsidan
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 2012 hade hemsidan ca 350 unika besökare varje dag under arbetsdagar
eller i genomsnitt drygt 420 besök/dag.
Huvudansvarig för utformningen av hemsidan och för driften var under 2012 Johan Beck-Friis.
Informationsmöten för studenter
Förbundet genomförde ett flertal informationsmöten och undervisningsmoment för ordinarie veterinärstudenter och TUVE-studerande vid SLU. En samlad information gavs till den avgående sjätte årskursen i januari. Företrädare för förbundet deltog också vid flera diskussionskvällar anordnade av
studentkåren VMF.
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
närmare 100 externa artiklar eller nyhetsinslag i riks- och lokalmedia under 2012, enligt förbundets
mediestatistiktjänst Meltwater News.

PERMANENTA RÅD OCH NÄMNDER
Beträffande verksamheten i förbundets permanenta råd och nämnder hänvisas till nedan intagna
särskilda årsberättelser.
Verksamhetsberättelse för etikrådet 2012
I etikrådet har ingått Annelie Grip-Hansson, Lars Gustafson, Peter Kallings, Lotta Persson, Barbro Röken; ersättare Katinka Odhelius.
Inget ärende har inkommit. Ett tidigare inkommet ärende har avslutats under året.
Under årets veterinärkongress deltog Barbro Röken med en presentation av etikrådets verksamhet
och historik under plenarsessionen.
Etikrådet har under året diskuterat vilken funktion det i framtiden skall ha. Rådet önskar att, i samråd
och samarbete med Sveriges Veterinärförbund, göra en djupare genomgång av dess framtida roll och
målsättning.
Norrköping 2013-03-25
Barbro Röken
ordf.
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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.
2013-03-31
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 2012: Anders Sandberg (ordf), Anne Halldén Waldemarsson,
Jenny Ennerdal, Håkan Landin, Anne-Li Ljunggren, Johan Beck-Friis, Christina Arosenius, Lisa Hernblad
Tevell och Suzanne Fredriksson. Till redaktionskommitténs möten bjuds även nationalredaktören för
ACTA Vet Scand in.
Redaktionskommittén sammanträdde tre gånger under året, den 24 januari, den 6 juni och den 12
oktober. Ett extra möte genomfördes den 6 juni med anledning av redaktionskommitténs deltagande
i mötet för IAVE (International Association of Veterinary Editors) i Tallin den 8 juni. Två företrädare
för kommittén deltog i mötet där bland annat de nordiska veterinärtidningarna presenterades och
fortbildningsföreläsningar för veterinärtidningsredaktörer gavs.
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 och feedback till redaktionen. Flera förslag om nya artikeltyper lämnades bland annat.
Samarbetet med främst SVA fortsatte i den uppskattade serien "Månadens Epiztel", och under 2012
tydliggjordes även Jordbruksverkets medverkan i artikelserien. Kommittén lämnade under sitt möte
synpunkter på den layout som veterinärtidningen fick 2003, och som utvecklades av Exponera AB
under 2012. Vidare har kommittén lämnat förslag till förbättringar av förbundets hemsida och synpunkter vid utvecklingen av den nya hemsidan.
Stockholm den 20 februari 2013
Anders Sandberg
Ordförande

Johan Beck-Friis
Sekreterare

Djurskyddskommittén
Djurskyddskommittén har under 2012 haft följande sammansättning:
Kalle Hammarberg (Ordf.), AnnaTidholm, Aina Moe Bäck, Christian Jurc, Per Sahlander, Ulrika Lagerquist och Gunnar Johansson
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.
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Bland ärenden som behandlats kan nämnas:







Remissvar på den omfattande utredningen om en Ny djurskyddslag (SOU 2011:75), gemensamt remissvar från SVF.
Förslag till djurskyddspolicy för SVF överlämnades i januari 2012 att behandlas av förbundsstyrelsen och vi avvaktar synpunkter och ev. godkännande.
Djurskydd vid travtävlingar
TNR-djurhållning av katter
Jordbruksverkets strategiska arbete med djurskydd och djurvälfärd under transporter
Kommittén haft en dialog med FAO och lämnat synpunkter på ‘Global Agenda of Action in
Support of Sustainable Livestock Sector Development’ i december.

Kommittén har genom sin ordförande varit representerad i Jordbruksverkets djurskyddsråd och ett
möte har hållits under 2012 (Aina Moe Bäck deltog eftersom Stefan Gunnarsson hade förhinder).
Täta kontakter har hållits med förbundets talesman i djurskyddsfrågor, Johan Beck-Friis.
För djurskyddskommittén,
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.
Resultat- och balansräkning
Resultaträkningen
Årets resultat är ett underskott på 2,6 miljoner kr att jämföra med det budgeterade underskottet på
1,79 miljoner kr. Att resultatet är sämre än budget beror främst på att kostnaderna för styrelse och
arbetsutskott varit högre än budgeterat, att sociala avgifterna och då främst pensionskostnaderna
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för kanslipersonalen inkl. ordförande varit högre än budgeterat, och att annonsintäkterna i Svensk
Veterinärtidning varit lägre än budgeterat.
Balansräkningen
Av förbundets totala tillgångar på 28 miljoner kr är 8,45 miljoner kr eget kapital och soliditeten är
alltså 30 %, vilket är acceptabelt. Observera att marknadsvärdet per 2012-12-31 på förbundets tillgångar är högre än det bokförda värdet.
Sveriges Veterinärförbunds resultat och ställning för 2012 framgår av resultat- och balansräkningen
med tilläggsupplysningar på följande sidor.
Kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltningen sköts av två externa förvaltare; Catella och DNB, (Den Norske Bank). Det totalt
förvaltade kapitalet är ungefärligt jämnt fördelat på dessa två. Catella förvaltar Enskilda pensionsfonden, Agrias Understödsfond samt del av Allmänna Kassan. DNB förvaltar Understödsfonden, Stödfonden samt del av Allmänna Kassan. Förbundsordföranden och kanslichefen har regelbundna möten med båda aktörerna och det genomförs 5-7 möten per år med varje förvaltare. Styrelsen har
tillsammans med förvaltarna lagt upp långsiktiga strategier för hur förvaltningen skall bedrivas så att
förbundet uppnår en stabil och bra avkastning över tid.
Stiftelser som förvaltas av Sveriges Veterinärförbund
Förbundet förvaltar ett antal stiftelser. Dessa tillgångar tillhör inte SVF och kan således inte användas
i driften av förbundet. Stiftelserna har separata redovisningar. 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.
Styrelsebeslut
Styrelsen har efter att ha analyserat resultat- och balansräkningen för verksamhetssåret 2012 beslutat att förbundets ekonomi ska vara i balans senast den 31 december 2014. Det innebär att styrelsen
kommer att genomföra ett besparingsprogram där förbundets arbete ska anpassas till de ekonomiska förutsättningarna, av styrelsen beslutade mål för verksamhet och andra behov. Styrelsen
kommer vidare under 2013 besluta om en rekonstruktionsplan avseende verksamheten i enlighet
med den i besparingsprogrammet angivna ekonomiska ramen.
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