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Protokoll föreningsmöte Veterinärmedicinska
föreningen 2016-10-12
§1. Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat och redogör hur ett föreningsmöte går till för de nya
medlemmarna.
§2. Val av fullmaktskontrollanter
Beslut: Jenny Lithner och Ida Jansson väljs till fullmaktskontrollanter.
§3. Fullmakter	
 
Två godkända fullmakter lämnas in. 	
 
§4. Mötets behöriga utlysande	
 
Beslut: Godkännes. 	
 
§5. Godkännande av dagordningen
Beslut: Dagordningen godkännes med tillägg. 	
 
§6. Val av justerare tillika rösträknare
Beslut: Josefine Jacobsson och Fanny Sjölinder väljs till justerare tillika rösträknare.
§7. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Beslut: Föregående protokoll från 2016-04-26 godkännes utan ändringar.
§8. Proposition: SORK
Ida Brandt presenterar Styrelsens proposition gällande en stadgeändring om införandet av SORKnämnden enligt bilaga 1. Mötet diskuterade om det var för oklart hur ledamöterna skulle väljas in.
Beslut: Propositionen godkännes i befintligt skick. Stadgeändringarna behöver godkännas på
ytterligare ett möte och förs in i stadgarna om propositionen då bifalles.
§9. Proposition: Styrelsens omstrukturering
Caroline Hultqvist presenterar Styrelsens proposition gällande en stadgeändring om styrelsens
sammansättning enligt bilaga 2.
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Beslut: Stadgeändringen godkännes. Stadgarna ändras nu enligt
beslutet, då det nu godkänts på två möten.
§10. Proposition: Styrelsens nya posters instruktioner
Caroline Hultqvist presenterar Styrelsens proposition gällande införandet av styrelsens nya
posters instruktioner enligt bilaga 3.
Beslut: Propositionen godkännes och ändringarna kommer nu föras in i instruktionerna.
§11. Proposition: Sittande styrelses struktur kvarstår till årsskiftet
Johanna Fogelberg presenterar styrelsens proposition enligt bilaga 4.
Beslut: Propositionen godkännes.
§13. Proposition: Informationspolicy
Ida Brandt presenterar styrelsens proposition gällande införandet av en informationspolicy enligt
bilaga 5 och 6. Mötet diskuterade ändringar i stycket mailutskick. Samtliga förändringar har
uppdaterats i bilaga 6.
Beslut: Propositionen godkännes med ändringarna.
§12. Proposition: Instruktioner för informationsansvarige 	
 
Anders Stenman presenterar styrelsens proposition enligt bilaga 7.
Beslut: Propositionen godkännes och ändringarna kommer nu föras in i instruktionerna.
§13. Proposition: Förmedling av beslut
Emma Faring presenterar styrelsens proposition gällande en stadgeändring om förmedling av
beslut enligt bilaga 8.
Beslut: Propositionen godkännes. Stadgeändringarna behöver godkännas på ytterligare ett möte
och förs in i stadgarna om propositionen då bifalles.
§14. Proposition: Sekreterarens instruktioner
Johanna Fogelberg presenterar styrelsens proposition enligt bilaga 9.
Beslut: Propositionen godkännes och ändringarna kommer nu föras in i instruktionerna.
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§15. Proposition: Beslutsförhet styrelsen

	
  

	
  

Ida Brandt presenterar styrelsens proposition gällande en stadgeändring om införandet av
beslutsförhet i styrelsen enligt bilaga 10.
Beslut: Propositionen godkännes. Stadgeändringarna behöver godkännas på ytterligare ett möte
och förs in i stadgarna om propositionen då bifalles.
§16. Motion: Plaskton
Lina Wachtmeister presenterade sin motion om stadgeändring enligt bilaga 11.
Beslut: Motionen godkännes. Stadgeändringarna behöver godkännas på ytterligare ett möte och
förs in i stadgarna om propositionen då bifalles.
§17. Motion: Fadderansvarig 	
 
Johanna Fogelberg presenterade inskottets motion enligt bilaga 12.
Beslut: Motionen godkännes.
§18. Motion: PR-utskottet	
 
Ann-Catrine Jensen presenterar PR-gruppens motion om stadgeändring enligt bilaga 13.
Beslut: Stadgeändringen godkännes. Stadgarna ändras nu enligt beslutet, då det nu godkänts på
två möten. 	
 
§19. Motion: Instruktioner PR-utskottet	
 
Ann-Catrine Jensen presenterar PR-utskottets motion enligt bilaga 14. Mötesdeltagarna
diskuterade huruvida att PR-utskottets ordförande ska få äga rätten att teckna i föreningens namn.
Beslut: Motionen godkännes med ändringen att PR-utskottets inte får teckna i föreningens namn.
Ändringarna kommer nu föras in i instruktionerna.
§20. Proposition: Instruktioner ekonomiutskottet.
Johanna Fogelberg presenterade styrelsen proposition enligt bilaga 15.
Beslut: Propositionen godkännes och ändringarna kommer att strykas från ekonomiutskottets
instruktioner.
§21. Motion: Mentorsansvarig
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Emma Faring presenterar utbildningsutskottets motion enligt
bilaga 16.

	
  

Beslut: Motionen godkännes och ändringarna kommer nu att föras in i instruktionerna.
§22. Motion: Hundgårdsansvarig
Ida Brandt presenterar kårhusutskottets motion om stadgeändringar gällande hundgårdarna enligt
bilaga 17.
Beslut: Motionen godkännes och ändringarna kommer nu att föras in i stadgarna.
§23 Val av valberedning
Sandra Carlén presenterar valberedningen till 2017 enligt bilaga 18. Två kandidater anmäler sig
till två tomma poster. Samtliga förändringar har uppdaterats i bilaga 18.
Beslut: Valberedningen väljs enligt förslag. Sandra Carlén väljs till sammankallande och får
utslagsröst.
§24 Fyllnadsval
Valberedningen presenterar förslag för fyllnadsval enligt bilaga 19. Förslag på kandidater till
tomma poster uppkom under punkten. Samtliga förändringar har uppdaterats i bilaga 18.
Beslut: Samtliga väljs enligt förslaget.
§25. 150‑års jubileum
Johanna Fogelberg presenterade styrelsens förslag om firandet av VMFs 150års jubileum 2018.
Styrelsen undrar om föreningsmötet vill ha ett firande.
Beslut: Föreningsmötet godkänner styrelsens förslag.
§26. Information om vice Ordförande i SLUSS
SLUSSs ordförande Isabella Hallberg Smarek presenterar lite om SLUSS och informerar mötet
om att posten som SLUSSs vice ordförande vid kalenderskiftet kommer att bli ledig. Lika så
posten som SLUSSs kassör på 5% arbetstid. Kassörsposten kräver dock att man har läst 30 hp
företagsekonomi. Isabella visar en film som presenterar viceposten närmare och uppmanar alla
till att söka.
§27. Sommarundervisning
En utredning av den ambulatoriska kliniken har gjorts gällande ekonomi och undervisning. En
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omfattande rapport har kommit innehållande konkreta förslag på
förbättringar. Ett problem som varit är att det är olika många fall beroende på säsong för den
ambulatoriska kliniken vilket kan göra utbildningen ojämn. En lösning då enligt rapporten vore
att förlägga en del av undervisningen på sommaren för vissa grupper. Terminstiderna skulle inte
behöva ändras men universitetet utbildningen blir inte skyldiga att meddela studenten innan
antagning om hen placeras med kurstid under sommaren eller inte. Det kan även bli problem
med CSN, sommarjobb och omtentatillfället i augusti. Dessa problem nämns i rapporten men det
framhävs inte som så stora problem. Tidigare har man kunnat byta till sommarpraktik frivilligt
vilket enligt mötets deltagare har fungerat bra . Mötet tycker dock att det inte är bra om vissa
grupper schemaläggs så att de tvingas till sommarundervisning. Det skulle fungera om det fanns
lätta sätt att byta grupp.
För att undervisningen på den ambulatoriska kliniken ska bli bättre har även morgonseminerier,
pärmar till bilarna samt att bilarna ska åka ut tidigare föreslagits. 	
 
§28. Fackförbundens presentationer:
i.  

Sveriges veterinärförbund

Maria Thornberg, ordförande i Sveriges veterinärförbund, presenterar sig och SVF. Maria
informerade om en ny struktur på samarbetet mellan VMF och SVF där SVF ska komma
till VMF kårhus en gång per termin (istället för att en representant från VMF ska behöva
åka till Stockholm varje månad. Gällande veterinärkongressen kommer inträdet inte vara
gratis för veterinärstudenter. Dock kommer medlemmar att få gå in gratis och för alla
studenter kommer det vara rabatterat att bli medlem i SVF fram till veterinärkongressen.
Ett utskick om hur rabatten kommer att skickas ut inom en snar framtid.
Veterinärkongressen är för veterinärer och veterinärstudenter och så kommer det primärt
att bli. Djursjukskötarstudenter får komma in om det jobbar på kongressen under VMF.
ii.  

Kommunal

Anja Westberg som ansvarar för branschen och yrkesfrågor för djursjukskötarna och
presenterar tillsammans med Anicura Albanos arbetsplatsombud kommunal sitt arbete.
Kommunal har efter att ha besökt 150 arbetsplatser tagit fram en arbetsmiljöhandbok om
riskfyllda moment och kommunikation. Det har gjorts tillsammans med en referensgrupp
med representanter från Evidensia, Anicura och flera smådjurskliniker.
Anja berättade också att Kommunal gärna kommer och håller i en
skyddsombudsutbildning för VMFs studenter.
iii.  

Naturvetarna
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Naturvetarna presenteras av Simone Berg som är
ledamot i naturvetarnas studentråd och som är här som adjungerande för
djursjukskötarnas riksförbund. Naturvetarna jobbar ständigt med att få fler
medlemmar så att de kan ingå i SLAs avtal. Håller tillsammans med SVF på med
att utreda djursjukskötarnas arbetsmiljö. Naturvetarna har även varit med i arbetet
med att ta fram ett snabbspår till legitimationen för folk med utländsk bakgrund
som tidigare läst veterinärmedicin. Ett yttrande gällande föreskrifterna om
behandlingsförbuden har lämnats in.
§29. Rapporter
Bladmagen: Har haft deadline för höstens första nummer och arbetar nu med att sätta ihop
materialet. SVF har fått en spalt i bladmagen.
DjurET: Ska hålla i en filmkväll den 7/11 där en dokumentär om hundavel ska visas. Det ska
även hållas en kväll med djurskyddsföreningen.
Ekonomiutskottet: Har jobbat med att byta medlemssystem till Mecenat. Det har varit mycket
problematiskt men den 13/10 ska korten förhoppningsvis finnas i appen. VMF har även nu Swish
som kan användas vid större köp.
Eventutskottet: Har ordnat en filmkväll under insparksveckan sponsrad av Hill´s,
Sångboksmiddagen och håller nu på att planera för resten av hösten.
Fikautskottet: Har bjudit på lunch under insparksveckan och arbetat med nutritionsföreläsningar
som hållits av Royal Canin och Hill´s. Arbetar nu på med fika inför veterinärkongressen.
Inskottet: Arbetar just nu med att gå igenom utvärderingen från insparken.
Internationella utskottet: Arbetar på med utbyten och studiebesök. Just nu är vaccinationer och
resestipendier i fokus. Stipendiaterna kommer att presenteras den 1 November 2016.
Jaktklubben: Arbetar på med jägarexamen som i år hålls utav en utomstående. Håller även på
med att anordna en studieresa till Kolmården.
Kårhusutskottet: Har under sommaren renoverat köket och håller nu på med lamporna i
kårhuset och efterarbetet efter renoveringen.
Klubbverket: Har jobbat på höstens släpp och anordnar nästa vecka en pub med oktoberfesttema. I slutet av oktober kommer den nya sittningen Zoonosen hållas på VMF tillsammans med
läkar-och sjuksköterskestudenterna. En ny kyl har köpts in som står i stolförrådet. Kylen kan
användas till matlådor istället för att barsvalarna ska behöva stå på.
PR-utskottet: Har köpt in nya kläder. PR-utskottet kommer att ha öppet för försäljning varannan
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tisdag, samtidigt som FiQ. PR-utskottet har nu blivit ett eget
utskott.

	
  

Relaxutskottet: Har haft protozoemöte och bastu SM del 1. En fixardag ska anordnas för att
bygga panel kring badtunnan och för att göra relaxavdelningen lite lyxigare.
Utbildningsutskottet- Har arbetat mycket med veterinärprogrammets nya studieordning VP17
som gick upp i Utbildningsnämnden idag för att förhoppningsvis godkännas. Näringslivsdagen är
preliminärt satt till den 2017-02-01. Det nya ramschemat för DSS fungerar bra förutom några
missar i en kurs för årskurs 2 men det är ordnat. Det händer inte så mycket i frågan om tvågradig
betygsskala för djursjukskötarprogrammet då frågan för tillfället ligger hos näringsdepartementet.
Det är nu klart vilka som ska få pedagogiska priset och det kommer att presenteras på Natt-O.
VIF: Har tillsammans med 35 medlemmar varit på NVM i Norge vilket var väldigt lyckat.
Fortsätter arbeta med projekt tack vara idrottslyftet, det kommer komma två danstillfällen till.
Nästa event att planera är Natt-O.
Styrelsen:
Rektor för SLU har fattat beslut om att UDS ska utredas ordentligt och utredningen startade i
förra veckan. Det är två externa som sköter utredningen, Bengt Gerdin och Tarja Onegård. Ida
Brandt har framfört studenternas åsikter som de tagit till sig. Ett stormöte kommer att hållas
gällande ny en tv-produktion där medlemmarna ska få möjlighet att få presentera sin åsikter och
frågor till själva produktionsbolaget. Två andra möten som ska hållas den närmsta veckan är om
150-års-jubileumet och om jordbruksverket som vill ändra föreskrifterna om
förhandlingsförbudet. Till det sistnämnda ska VMF skriva ett yttrande och behöver därför
medlemmarnas åsikter.
§30. Övriga frågor 	
 
i.  

Funktionärer till veterinärkongressen.
Anders Stenman presenterar de nya arbetspassen som finns för årets veterinärkongress
och rekommenderar alla som vill jobba att skriva upp sig på en lista.

§31. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

____________________________
Ort & datum
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__________________________

_____________________________

Ordförande, Ida Brandt

Justerare, Josefine Jacobsson

__________________________

_____________________________

Justerare, Fanny Sjölinder

Sekreterare, Sofia Olausson

	
  

