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Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

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

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsens ledamöter under 2014 har varit Torsten Jakobsson (ordf.) t.o.m. oktober, Anders
Forslid (v.ordf.), JK Larsson, Karin Lundborg, Lotta Möller, Lars-Erik Staberg, Lotta TernströmHofverberg, Marja Tullberg och Björn Dahlén (SVS ordf.).

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt 11 gånger, nämligen den 23 januari, 26 februari (telefonmöte), 12-13 mars (gemensamt möte med SVS kollegium), 9 april (telefonmöte), 14 maj, 11 juni (telefonmöte), 10-11 september (gemensamt möte med SVS kollegium), 15 oktober, 27 oktober (telefonmöte), 5
november och 3-4 december. Ständigt adjungerade till förbundsstyrelsens möten är respektive ordförande
i AVF och FVF.
Sammanträden med förbundsstyrelsens verkställande utskott och tjänstemän har hållits 13 gånger, nämligen den 13 januari, 29 januari, 12 februari, 26 mars, 22 april, 28 maj, 25 juni, 1 september, 2 oktober, 28
oktober, 20 november, 26 november och 17 december.
Extra fullmäktigemöte hölls den 6 februari och ordinarie fullmäktigemöte hölls den 4 juni i Stockholm.

MEDLEMMAR
SVF har ökat sitt totala medlemsantal med 91 personer (+2,9 %) under 2014. Antalet medlemmar uppgick
den 31 december 2014 till 3 197 stycken, varav 2 451 yrkesverksamma, 569 pensionärer och 177 studerandemedlemmar.

FÖRBUNDSKANSLIET OCH SVT:s REDAKTION
Förbundskansliet
Förbundskansliet har under året utgjorts av; Per Carlsson, kanslichef; Anders Graneld, förhandlingschef;
Jenny Flordal, ombudsman (slutade i april); Jessica Berlin, jurist (började i augusti); Simone Häusler, 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, administrativ assistent – SVS; Linda
Wikström, redovisningsansvarig; Karin Henriksson, administrativ assistent , Anders Norgren, vaktmästare.
Förbundsordförande Torsten Jakobsson har också regelbundet haft en del av sin ordförandetid förlagd till
kansliet.
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SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA SÄLLSKAP
För verksamheten inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap under året hänvisas till separat verksamhetsberättelse (bilaga 1).

ALLMÄN VERKSAMHET
REMISSER
Under 2014 har förbundet besvarat 10 remisser. Remissvaren läggs fortlöpande ut på förbundets webbsida.
FULLMÄKTIGE
Extra Fullmäktige genomfördes 6 februari på Lustikulla Konferens och Event, Liljeholmen, Stockholm,
för att diskutera styrelsens planer på organisationsförändring.
Ordinarie Fullmäktige genomfördes den 4 juni på Piperska Muren i Stockholm. Mötet avhandlade de i
stadgarna angivna obligatoriska punkterna. Förbundets ekonomi var i god ordning, inga anmärkningar i
revisionsberättelsen, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen informerade fullmäktige att förbundets ekonomi ska vara i balans senast den 31 december 2015.
Inga motioner förelåg. Styrelsens propositioner omfattade en övergripande organisationsöversyn och delvis förändrat valsystem med tillhörande stadgeändringar, verksamhetsplan samt medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
Förbundsstyrelsen presenterade en sammanfattning av medlemsenkäten som genomfördes under hösten,
och olika representanter för SVS presenterade pågående verksamheter inom olika områden.
VAL TILL FULLMÄKTIGE OCH FÖRBUNDSSTYRELSEN
I enlighet med de stadgeändringar som fullmäktige beslutade genomfördes bara val av fullmäktigedelegater
under 2014. Som vanligt genomfördes valet under en tvåveckorsperiod efter Veterinärkongressen. Valdeltagandet vid 2014 års val var 15 % (17 % 2013). Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande,
SVS-ordförande, vice SVS-ordförande, samt ledamöter i förbundsstyrelsen väljs numera direkt av fullmäktige.
FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE
Ordet medlemsnytta uppfattas av vissa som ett slitet uttryck, men det är ju vad Sveriges veterinärförbund
på olika sätt ändå är till för att ge sina medlemmar. Den möjliga medlemsnyttan styrs givetvis av tillgång
till resurser. En av styrelsens viktiga uppgifter är att optimera medlemsnyttan, det vill säga att hitta den
rätta balansen mellan tillgängliga medel och servicegrad. Vilket i praktiken innebär ju mera tillgängliga
medel kombinerat med kloka beslut desto bättre service.
Styrelsen har under de senaste åren arbetat med justeringar av förbundsstrukturen för att skapa bättre
redlighet och effektivare processer i syfte att optimera relationen mellan kostnader och medlemsnytta.
Styrelsen har under 2014 givit den strategiskt viktiga frågan om förbundets ekonomi särskild uppmärksamhet. Det under många år ackumulerade underskottet i förbundets finanser måste vändas. Målsättningen är att genom en ekonomi i balans bygga en stabil grund för god medlemsnytta.
Den under 2005/2006 genomförda omorganisationen av förbundet med SVF som paraply-organisation
för SVS, AVF och FVF har orsakat frågor från förbundets externa revisorer avseende framför allt villkoren för AVFs och FVFs ekonomihantering. Motsvarande synpunkter gäller även för de av SVS sektioner
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som är fristående juridiska personer. En projektgrupp är tillsatt för att med stöd av kompetens från
KPMG ta fram ett förslag till lösning.
Förbundet har tidigare beslutat att övergå från direktval till elektorsval av funktionärer till dels förbundsstyrelsen och dels SVS ordförande och vice ordförande. Dessutom har beslut fattats beträffande nomenklaturen för förbundets tidigare råd, nämnder och kommittéer, som numera benämns utskott, samt hur
ledamöterna till dessa utses. Under implementeringen av nämnda förändringar av förbundets stadgar har
det tydliggjorts att nuvarande stadgar i vissa avseenden är inkongruenta samt att stadgarnas syfte, struktur
och språk behöver ses över. För detta ändamål har förbundsstyrelsen tillsatt en projektgrupp med uppdrag
att med hjälp av kompetens från KPMG genomföra detta arbete.
Förbundet har under året tagit fram en ny grafisk profil. Syftet med en tydlig och gemensam grafisk profil
– signal - är att skapa en förpackning som syns och skapar samhörighet. Diskussioner kommer att inledas
med SVS, AVF och FVF beträffande hur den nya grafiska profilen ska implementeras i förbundssfärens
ingående verksamheter.
I syfte att skapa och implementera nya vägar för att öka förbundets intäkter engagerades en person med
kunskap om både marknadsföring och vårt sakområde. Denna insats har resulterat i två konkreta förslag;
dels ett nyhetsbrev och dels en veterinärpanel. Veterinärpanelen är en tjänst som kan köpas av företag
med särskilda intressen i veterinärers uppfattning i specifika frågor, denna tjänst introducerades 2014 medan Nyhetsbrevet till förbundsmedlemmarna kommer att introduceras 2015.
För att konkret öka kontakten mellan medlemmarna och förbundet planeras för ett medlemskort – fysiskt
– med en QR-kod. QR-koden leder direkt till förbundets hemsida med bla förbundsinformation, men
också information om tex aktuella medlemsförmåner och rabatter. Genom en ökad besöksfrekvens på
förbundets hemsida ökar intresset för annonsörer på denna plats. Förhoppningen är att QR-koden ska
leda till en ökning av antalet besök. Även andra åtgärder diskuteras för att aktivera intresset för och användning av förbundets hemsida.
Många av förbundets befintliga, men också potentiella, medlemmar ska mötas på kontaktytor där dessa
personer naturligt är aktiva. Diskussioner har startat beträffande hur förbundets närvaro på sociala medier
utformas. Att förbundets närvaro där är nödvändig är klart. Arbetet med hur denna närvaro ska gestaltas
återstår.
Förbundet har fortsatt bevakat de fackliga och yrkesmässiga konsekvenserna av den strukturomvandling
som pågår inom den nationella djursjukvården. Återkommande har styrelsen nåtts av rapporter beträffande hur unga kolleger erbjudits anställning som djursjukskötare eller liknande. Denna typ av frågor sköts
i vår nuvarande organisation av AVF. Olika insatser har gjorts för att informera medlemmarna om att en
legitimerad veterinär, från legal synpunkt, alltid bedöms utifrån sin legitimation och det ansvar denna medför oavsett vilka sysslor anställningen innebär.
Förbundets tidigare ordförande valde att den 29 oktober 2014 lämna sitt förtroendeuppdrag. Detta har
givetvis påverkat såväl styrelsearbete, representation som kansliarbetet. Ordinarie VU har under perioden
fungerat som en expeditionsministär som dels skött de löpande uppgifterna och dels förberett det ordinarie styrelsearbetet.
I syfte att förbättra kontakten med VMF – våra framtida kolleger och potentiella medlemmar – har förbundet sedan hösten 2014 inbjudit VMFs ordförande alt vice ordförande till förbundsstyrelsens ordinarie
möten. Detta är ett första steg i ambitionen att få en naturlig och bättre kontakt med våra studenter på
SLU.
Under året har förbundsstyrelsen genom olika representanter deltagit 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).
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STATLIGA UTREDNINGAR DÄR FÖRBUNDET ÄR REPRESENTERAT
Läkemedels- och apoteksutredningen
Regeringen tillsatte en utredning (dir. 2011:55) den 16 juni 2011, där den nytillträdda huvudutredaren
Anna Märta Stenberg gör 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. Den 20 februari 2014 fick utredningen ytterligare tilläggsdirektiv, som
innebar förlängd utredningstid för vissa delar av uppdraget, nämligen de delar som gäller maskinell dosdispensering, särläkemedel och handel med läkemedel för djur. Dessa frågor ska redovisas senast den 30
oktober 2014. Utredningstiden förlängdes genom tilläggsdirektiv och de delar som rör dosdispenserade
läkemedel, särläkemedel och djurläkemedel ska redovisas senast den 31 december 2014. Förbundet har
varit representerat i utredningen.
FÖRBUNDETS REPRESENTATION I ANDRA ORGANISATIONER OCH FÖRETAG
Saco Folksam Försäkrings AB
Samtliga Sacoförbund är delägare i Saco Folksam Försäkrings AB. Sacoförbunden äger 49 % och Folksam
äger 51 %. SVF:s ägarandel står i proportion till medlemsantalet och förbundets aktieinnehav är ca 0,1 %
av den totala aktiestocken. SVF representeras på bolagsstämman av kanslichefen.
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA)
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, administrerar arbetslöshetsförsäkringen för Sacoförbundens medlemmar. Under 2014 var avgiften 90 kr/månad vilket gör AEA till en av de billigaste akassorna i landet. AEA leds av en styrelse som utses av den årliga föreningsstämman, där AEA:s medlemsförbund är representerade. Veterinärförbundet representeras vid föreningsstämman av kanslichefen.
ARBETSMILJÖ
Det operativa arbetet med arbetsmiljöfrågor ligger numera inom AVF:s och FVF:s mandat och ansvar.
Jenny Flordal har för SVF deltagit i Sacos arbetsmiljönätverk.
LÖNESTATISTIK
Under 2014 skickades enkäten på sedvanligt sätt ut via e-post till samtliga anställda förbundsmedlemmar.
Enkäten kunde besvaras via länk från e-posten och från SVF:s hemsida. Sedan 2013 kan enkäten besvaras
via smarta mobiler. En pappersenkät skickades senare ut till dem som inte besvarat enkäten elektroniskt.
Totalt var svarsfrekvensen var ca 65 procent varav ca 20 procent svarade via mobilen.
Saco
Medlemsutveckling
2014 fortsatte förbundens medlemsökning. Vid årsskiftet bestod Sacofederationen av 652 000 medlemmar, en ökning med 1,1 procent från 2013.

KOLLEGIALT NÄTVERK
Kollegiala nätverket är ett nätverk som bestod av förbundsmedlemmar som på ideell grund står till förfogande som samtalspartner, då någon behöver prata om sin situation på arbetet eller i privatlivet. Medlemmar i SVF:s kollegiala nätverk år 2014 var Eva von Celsing, Erik Kjellgren, Florin Gurban-Marcu och
Ilmars Dreimanis
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INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det nordiska samarbetet
Ordförandekonferenser
Under 2014 hölls två nordisk-baltiska ordförandekonferenser i samband med FVE´s generalförsamlingar.
Det första mötet hölls i Biarritz i juni 2014 och det andra mötet arrangerades under november 2014 i
Bryssel.
Sedan flera år tillbaka träffas de nordiska och baltiska länderna dagen innan sektionsmötena för att diskutera angelägna frågor samt för att uppdatera varandra om pågående utvecklingar och planerade förändringar i respektive land. Dessa möten är även en mycket bra förberedelse inför FVE´s sektionsmöten och
därigenom för den stora generalförsamlingen. De nordiska och baltiska länderna är små länder med
mindre inflytande i jämförelse med många större medlemsländer och genom att mötas och diskutera aktuella ämnen i förväg lyckas vi ofta att förmedla en gemensam ståndpunkt. Vid vårens möte deltog Sverige,
Finland, Norge, Danmark och Island.
Som en del av mötet brukar länderna presentera sina ”National Reports” som sammanfattar vad som har
hänt inom veterinärmedicinen på national nivå sedan det senaste mötet samt om andra viktiga utvecklingar och händelser.
Under vårmötet i Biarritz rapporterade Finland att det har vidtagits åtgärder för att undvika att rabiessmittade djur tar sig in till Finland från Ryssland. Man har vaccinerat djur peroralt med betat foder som har
spridits i gränsområdet med hjälp av flygplan. Eftersom finska föräldrar brukar mata sina småbarn med
råmjölk som säljs direkt från bondgården och det inte finns en reglerande föreskrift för antalet dagar som
råmjölken får säljas (det finns enbart en rekommendation att sälja råmjölken i maximal 5 dagar) så ser man
nu att antalet Yersinia utbrott ökas kraftigt. Därför har det finska Veterinärförbundet initierat att det ska
införas kontrollmätningar för att undvika liknande sjukdomsutbrott i framtiden.
Danmarks representanter berättade att antalet antagna studenter till veterinärutbildningen i Köpenhamn
har ökats från 120 till 190 inom en kort tidsperiod. Detta befaras leda till ett större antal arbetslösa veterinärer i framtiden och det danska Veterinärförbundet jobbar på att identifiera nya veterinära arbetsområden.
Norge informerade om en intensiv kampanj med att rekrytera nya medlemmar till veterinärförbundet samt
en rekrytering av studenter som utbildar sig till veterinärer såväl i Norge som vid utländska universitet.
2013 upptäcktes det för första gången LA-MRSA i norska grisbesättningar och den norska regeringen
beslutade därefter om ett utrotningsprogram, vilket enbart påverkade ett mindre antal besättningar. Detta
var ett gemensamt projekt mellan regeringen och jordbrukarnas organisation där även det norska veterinärförbundet var involverad.
Island befinner sig i en problematisk situation eftersom ett stort antal isländska veterinärer söker jobb
utomlands. För att kunna täcka behovet av veterinärer i landet så är Island tvungen att rekrytera utomlands.
Under höstmötet i Bryssel i november 2014 berättade Danmarks representanter om MRSA problematiken
i Danmark som har lett till att personer som kan förknipas med arbete på grisgårdar eller som anhöriga
som jobbar på grisgårdar i Danmark blir diskriminerade i vardagslivet. Föräldrar vägrar till exempel att låta
sina barn leka med barn till personer som jobbar med grisar och det har rapporterats att folk vägrar att stå
bredvid någon som jobbar med grisar i mataffären på grund av rädslan för en eventuell smitta med MRSA.
Den danska regeringen har räknat ut att det skulle kosta omkring 5 miljarder danska kronor att utrota
MRSA i Danmark. Genom internationellt samarbete med Holland, Frankrike och Tyskland arbetar Danmark på att minska antibiotikaförbrukningen inom djursjukvården. I Norge uppmärksammades att sedan
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mitten av 2014 har ett flertal bönder valt att anställa veterinärer med utländska examen som arbetare på
sina gårdar. Det är fortfarande oklart vilka konsekvenser detta kommer att ha. Det utfördes en test av
kycklingförpackningar i mataffärerna och det uppdagades då att 7 av 10 förpackningar innehöll kinolonresistenta bakterier. Island rapporterade problematiken med att de isländska studenter som utbildar sig till
veterinärer utomlands väljer att stanna i landet där de utbildar sig istället för att återvända till Island. Just
nu är det störstadels spanska veterinärer som kommer till Island för att arbeta där. Island är det enda nordiska landet där det är tillåtet för veterinärer att sälja läkemedel med vinst. Vinstspannet ligger mellan 10
och 55 %. I Estland har det hittills rapporterats 59 fall av afrikansk svinpest hos viltsvin, orsaken till detta
är troligtvis att estländska veterinärer åkte till Litauen på viltsvinsjakt och smittade viltsvin efter återkomsten till Estland. FECAVA kongressen 2018 kommer att hållas i Tallin och det finns även stora förhoppningar från Estlands sida att kunna arrangera FVE GA in Tallin 2016.
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
Representation
FVE är språkrör och viktig lobbyingorganisation vad gäller veterinära frågor på Europaplanet och är den
instans som EU-politikens olika strukturer vänder sig till och är därför en betydelsefull organisation. Veterinärförbundet har varit representerad vid generalförsamlingen samt vid de olika utskotten vid de två möten som hållits under 2014. Vidare är Karin Östensson ledamot (vice president) i FVE:s styrelse. Under
2014 hölls vårens möte i Biarritz, Frankrike och höstmötet som vanligt i Bryssel, Belgien.
World Veterinary Association (WVA)
Under 2014 har förbundet främst genom SVS sekretariat och vår International Contact Point Simone
Häusler följt de frågor som WVA har hanterat. Nästa världskongress anordnas i Istanbul, Turkiet i september 2015.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Svensk Veterinärtidning
Svensk Veterinärtidning (SVT) är medlemstidningen för Sveriges Veterinärförbund. Den är landets enda
regelbundet utgivna tidskrift för veterinärer. Förutom förbundets medlemmar prenumererar ett antal institutioner, bibliotek, myndigheter och dagstidningar på Svensk Veterinärtidning. Upplagan (TS Fackpress)
var under 2014 3 400 exemplar. Tidningen är en betydelsefull kanal för information från förbundet, vetenskapliga institutioner, myndigheter etc till landets veterinärer, liksom en möjlighet för veterinärförbundets
medlemmar att debattera eller sprida nyheter.
Svensk Veterinärtidning innehåller artiklar företrädesvis om veterinärmedicinsk forskning, praktik och
utbildning, samt facklig och annan information av intresse för förbundets medlemmar. Debatt i frågor
som rör veterinärmedicin förekommer också. En stor del av materialet är av vetenskaplig karaktär med
praktisk inriktning, och tidningen spelar därför en viktig roll i efterutbildningen av veterinärer.
Under 2014 var Johan Beck-Friis chefredaktör och ansvarig utgivare. Under hela året arbetade Suzanne
Fredriksson som journalist vid tidningen på 60 procents tjänst. Brita Trybom hade en heltidstjänst som
sekreterare på redaktionen, främst som ansvarig för annonser och annonsörskontakter. Birgitta Ahlkvist
hade ett uppdrag som korrekturläsare motsvarande 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 förnyades i enlighet med SVFs grafiska profil under 2014, med bland annat
ny grundfärg och moderniserade avsnittsmarkeringar. Layoutuppdraget sköttes under hela året av Exponera AB. Samarbetet med chefredaktörerna för de andra nordiska veterinärtidningarna upprätthölls under
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året. Två redaktörsmöten hölls under 2014, i Oslo i januari och i Stockholm i augusti. Dessa resulterade i
ett samnordisk temanummer om infektionssjukdomar hos djur, i Sverige publicerat i SVT 4/14.
Det samarbetsavtal som 1997 knöts mellan SVT och annonsförsäljningsfirman Annonshuset AB förnyades under 2014. Annonshuset sålde randannonser för SVT i samma omfattning som under föregående år.
Liksom tidigare resulterade arbetet i ett ekonomiskt överskott för tidningen.
Volym 66 av Svensk Veterinärtidning utkom med 15 ordinarie nummer, varav ett dubbelnummer. Antalet
trycksidor var 920.
Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida www.svf.se fick en ny layout i december 2014, i enlighet med förbundets
grafiska profil. Hemsidan bygger på publiceringsverktyget Episerver. Under 2014 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 2014 hade hemsidan 63 587 unika besökare som besökte sidan i 155 598 sessioner.
Huvudansvarig för utformningen av hemsidan och för driften var under 2014 Johan Beck-Friis.
Övrig informationsverksamhet
Förbundet hade via förbundsordföranden, informationschefen och utskick av pressmeddelanden ett antal
mediekontakter i olika frågor under året. Namnet "Sveriges Veterinärförbund" nämndes i ca 120 externa
artiklar eller nyhetsinslag i riks- och lokalmedia under 2014, enligt förbundets mediestatistiktjänst Meltwater News.

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

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

FÖRBUNDETS EKONOMISKA FÖRVALTNING
Sammanfattande kommentar
Förbundets långsiktiga ekonomi är i god ordning och det driftunderskott som tidigare redovisats har hanterats enligt plan. Förbundets driftbudget bedöms vara i balans per 31/12 2015, enligt beslut i Fullmäktige
2013. 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.
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkningen
Årets resultat är ett underskott på 675 000 kr att jämföra med det budgeterade underskottet på
750 000 kr. Styrelsen arbetar med en långsiktig plan att förbundet skall visa ett nollresultat och för hoppningsvis kan det ske redan under 2015 eller senast 2016
Balansräkningen
Av förbundets totala tillgångar på 34,6 miljoner kr är 6,7 miljoner kr eget kapital och soliditeten är alltså 19
%, vilket är lågt. Styrelsen har fattat ett långsiktigt beslut om att effektivisera verksamheten och det ekonomiska resultatet som syftar till att bland annat förbättra soliditeten. Observera att marknadsvärdet per
2014-12-31 på förbundets tillgångar är högre än det bokförda värdet.
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.
Sveriges Veterinärförbunds resultat och ställning för 2013 framgår av resultat- och balansräkningen med
tilläggsupplysningar på följande sidor.
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