
ViS  

Föreningen Veterinärer i Sverige 
(ViS), bildades den 9 november 
2002 vid ett möte i ett isande kallt 
och regnigt Uppsala. Närvarande 
vid mötet var 32 veterinärer från 
hela landet, många hade med sig 
fullmakter från kollegor som av 
olika skäl inte hade möjlighet att 
ta sig till Uppsala. Vid mötet be-
slutades att följande röstningsför-
farande skulle gälla under mötet: 

En mötesdeltagare = en röst, om 
behov uppstod skulle en röst-
längd upprättas där fullmakter 
inkluderades. Mötet var dock så 
pass enat att någon omröstning 
med fullmakter ej behövde tillgri-
pas. Stämningen under mötet 
karakteriserades av optimism och 
positiv förväntan, vilket bådar gott 
inför framtiden. Samtliga mötes-
deltagare var eniga om att ViS 
behövs och kommer att få många 
viktiga uppgifter att arbeta med 
framöver. Stadgar för ViS och 
protokoll från mötet bifogas detta 
utskick. 

Föreningen är öppen för alla 
veterinärer i Sverige som sympa-
tiserar med föreningens ideologi 

vilken kan sammanfattas enligt 
följande:  

Föreningen Veterinärer i Sverige 
anser att utvecklingen av Sveri-
ges veterinära verksamhet bäst 
främjas av sund konkurrens och 
att tillsynsverksamhet skall utövas 
av myndigheter som inte bedriver 
kommersiell verksamhet.  

Föreningen vill också ena alla 
landets veterinärer i en gemen-
sam yrkesförening som inte är 
styrd av fackliga eller politiska 
intressen. 

Då föreningens ideologi är att 
gynna veterinär verksamhet inom 
landet och driva utvecklingen av 

den veterinära verksamheten 
framåt är det en självklarhet att 
alla kollegor, även om man inte 
är egenföretagare, är välkomna 
som medlemmar i ViS.  

ViS har i dagsläget inga som 
helst ambitioner att bli ett nytt 
SVS, och naturligtvis inte heller 
något nytt SVF, utan har som 
mål att göra det möjligt för alla 
landets veterinärer att vara med-
lemmar i en gemensam yrkesfö-
rening. Detta är idag inte möjligt 
utan att samtidigt tvingas betala 
medlemsavgift till fackföreningen 
SVF som företräder arbetstagare 
mot företagare. Detta förhållande 
är naturligtvis fullständigt oac-
ceptabelt och flera av kollegorna 
i ViS har i många år försökt att 
ändra detta förhållande. En orga-
nisationsmodell med samma 
princip som den nedanstående 
har vid minst tre tillfällen föresla-
git vid SVF:s fullmäktigemöten 
men förkastats med motiveringen 
att kåren är så liten att man inte 
har råd att skilja organisationerna 
åt. Motiveringen är naturligtvis 

Ny förening för veterinärer 

Föreningens första uppgift är att 
kunna erbjuda medlemmarna 
försäkringar. Vid utträdet ur SVF 
upphör som bekant de genom 
förbundet tecknade försäkringar-
na. Bifogat detta utskick erbjuds 
Du att teckna försäkringar i bola-
get Säkra. Det är viktigt att vi blir 
många som ansluter oss till för-
säkringen så att grupprabatten 

blir så stor som möjligt. Det 
brådskar att gå med i föreningen 
för de medlemmar som lämnat 
förbundet så att den nya försäk-
ringen kan börja gälla från års-
skiftet.  
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• Föreningen Veterinärer i 
Sverige anser att utveckling-
en av Sveriges veterinära 
verksamhet bäst främjas av 
sund konkurrens och att 
tillsynsverksamhet skall 
utövas av myndigheter som 
inte bedriver kommersiell 
verksamhet.  

• Föreningen vill också ena 
alla landets veterinärer i en 
gemensam yrkesförening 
som inte är styrd av fackliga 
eller politiska intressen. 
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inte annat än ett svepskäl som 
används för att dölja det faktum 
att man är medveten om att SVF 
skulle förlora ett stort antal med-
lemmar, (läs medlemsavgifter), 
om medlemskapet i SVS inte 
medförde tvingande medlem-
skap i fackföreningen. SVF mås-
te särskiljas tydligt från den ge-

mensamma yrkesföreningen! Det 
är illavarslande att i SVT nr 15 
”Ordföranden reflekterar” läsa att 
fullmäktige beslutat att SVS/SVF 
skall vara en organisation.  

Vi tycker att det är viktigt att alla 
kollegor aktivt tar ställning till ett 
eventuellt medlemskap i ViS 
eller att kvarstå som medlem i 
en organisation som vilken, 
enligt vår uppfattning, inte arbe-
tar för att tillgodose våra intres-
sen. Vi hoppas att ingen p.g.a. 
passivitet eller av ”gammal 

vana” avstår från att ta ställning.  

Föreningen har många viktiga 
uppgifter att arbeta med. Förut-
om att fortsätta driva frågorna 
om en gemensam yrkesföre-
ning, tillsyn, konkurrens och 

djurskydd vill föreningen också 
kunna erbjuda medlemmarna 
försäkringslösningar och annan 
administrativ service. Föreningen 
vill också utgöra ett kollegialt 
nätverk för småföretagare som 
behöver råd och stöd i sin verk-
samhet. 

Styrelsen för ViS är övertygade 
om att föreningen har många 
spännande och viktiga uppgifter 
att fylla när det gäller att utveckla 
den veterinära verksamheten i 
Sverige och att arbeta för en 
förbättrad arbetssituationen för 
landets veterinärer, och vår ambi-
tion är att så många som möjligt 
kommer att vilja vara med att 
påverka ! 

Välkommen som medlem i ViS! 

Styrelsen 
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Presentation av styrelsen 

”En allsidigt 
sammansatt styrelse 
med stor erfarenhet 

från många områden 
inom yrket och en 

stor facklig 
erfarenhet” 
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Ordförande: Per Arvidsson.  
Veterinärexamen –75. Specia-
listkompetens i hundens och 
kattens sjukdomar samt innehar 
speciell ögonkompetens. Vikari-
erade som distriktsveterinär och  
besiktningsveterinär de två för-
sta åren. Klinikveterinär vid 
smådjursavdelningen på Djur-
sjukhuset i Helsingborg de där-
på följande sju åren. Privatprak-
tiserande i Katrineholm sedan 
’84. Suttit i PVF:s styrelse sedan 
’94 och varit dess ordförande 
sedan ’99 fram till beslut om 
föreningens nedläggning.  
Vice ordförande: Ulla Marian-
ne Björnehammar 
Mellanstadielärarexamen 1972, 
veterinärexamen 1981, specia-
list i hunden och kattens sjukdo-
mar 1994. Fackligt aktiv under 
hela studietiden och därefter i 
DaVF som sekreterare och 
ordförande, i SVS smådjurssek-
tion som sekreterare, i SVS som 
vice ordförande 1986 och ordfö-

rande 1987-92. Sedan 1994 
ordförande i Svenska djursjuk-
husföreningens normkommitté 
och sedan 2000 ordförande i 
Jamaren. 

Sekreterare: Madeleine Björk 
Veterinärlegitimation ’87 och 
därefter specialistkompetens på 
häst. De första åren efter exa-
men arbete på Hästmedicin, 
stordjursavdelningen, SLU. Flyt-
tade sen tillbaka till Skåne och 
startade en hästpraktik i Kristi-
anstadsområdet. Har under de 
senaste åren varit aktiv i PVF:s 
styrelse och i styrelsen för 
Svensk stuteriveterinärförening.  

Kassör: Mikael Fälth.  
Veterinärexamen ’74 därefter 
vikariat som distrikts-, besikt-
nings- och klinikveterinär under 
ca sju års tid. Fram till ’95 di-
striktsveterinär, under större 
delen av tiden stationerad i 
Ljungby. Därefter privatpraktik i 
Ljungby. Har under hela sin 
yrkesverksamma tid varit fack-
ligt aktiv i SYVF, DVF, PVF och 
Halmstadgruppen. 
Ledamot: Lars Steinwall. 
Färdig veterinär 1985, egen 
företagare med Djursjukhuset 
Gammelstad som öppnades 
1989. Driver och äger Djursjuk-
huset ihop med kollegan Pia 
Åström. Vi är tolv som arbetar 
här, ca 12000 patientbesök per 
år, jour dygnet runt, alla dagar. 
Under Stutistiden kryddade jag 
tillvaron med ledamot- och ord-
förandeskap i VMF, följde upp 
detta med ledamot- och ordfö-
randeskap i  SYVF och 
PVF. PVF-uppdraget kombine-



 

Betala in 
medlemsavgifterna så 
fort som möjligt! 

Postgiro 126 94 36—0 
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vill att föreningen skall ägna 
speciell uppmärksamhet åt så 
kan det kanske vara lämpligt att 
bilda ett utskott för just detta. Du 
välkommen att lämna förslag! 

Svensk veterinärtidning, SVT, 
uppger i sitt förra nummer att 
ingen av styrelseledamöterna i 
PVF lämnat SVF. I sitt senaste 
nummer har man tydligen förlo-
rat intresset för denna fråga och 
nämner ingenting om detta 
spörsmål. ViS vill därför berätta 
att samtliga PVF:s styrelseleda-
möter nu har lämnat förbundet 
tillsammans med minst 100 
andra kollegor. 

I tidningen Nytt från Regering 
och Riksdag står att läsa följan-
de: 

”Distriktsveterinärer kan privati-
seras 

Riksdagens revisorer vill privati-
sera distriktsveterinärerna. De 
statligt anställda veterinärerna 
gör samma jobb som de privat-
praktiserande, och revisorerna 
tycker inte att det finns något 
skäl för denna yrkesgrupp att 
vara statligt anställd. 

Om distriktsveterinärerna inte 
längre har Jordbruksverket som 
arbetsgivare kan verkets tillsyn 
över veterinärer skärpas. Ingen 
behöver heller ifrågasätta att de 
ägnar så stor tid åt att behandla 
sällskapsdjur, trots att uppdra-
get är att behandla djur inom 
lantbruket. Enligt revisorernas 
rapport gäller 42 procent av 
distriktsveterinärernas behand-
lingar sällskapsdjur – ett förhål-
lande som de privatpraktiseran-

Pressgrannar 

rades med ledamotsplats i För-
bundsstyrelsen under flera år. 
Utifrån denna väl tilltagna möj-
lighet till insikt i Sveriges Veteri-
närförbund har jag nu anslutit 
mig till och tackat ja till en leda-
motsplats i ViS styrelse.  
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Medlemsavgifter. 
Medlemsavgiften för veterinära 
företagare består av en årlig 
serviceavgift på 4000 kr, (5000 
kr inkl. moms) och en ideell 
medlemsavgift på 100 kr. (Om 
företaget betalar även den ideel-
la medlemsavgiften skall denna 
tas upp i deklarationen för för-
månsbeskattning.) 

Medlemsavgiften för veterinär 
där inte ett företag kan betala 
serviceavgift betalar 1400 kr i 
årlig ideell medlemsavgift. Den-
na medlemsavgift kan i vissa fall 
vara avdragsgill i deklarationen. 

Passiv, eller stödjande medlem, 
har ingen rösträtt i föreningen 
och betalar 500 kr i årlig ideell 
medlemsavgift. 

Övriga 
funktionärer 

Företag som önskar vara pas-
siv medlem betalar minst 5100 
kr i årlig serviceavgift 

Inbetalningen sker tills vidare 
till postgiro 126 94 36 – 0, 
Mikael Fälth, kassör, p.g.a. att 
föreningen ännu inte erhållit 
ett eget postgirokonto. 

Den betalning som erlägges 
under december gäller som 
medlemsavgift under verk-
samhetsåret 2003. Föreningen 
är tacksam om inbetalning 
sker så fort som möjligt. 

 
Checklista för dig som läm-
nar SVF 
 
Försäkringar kan nu istället 
tecknas via ViS 
Arbetslöshetskassan, anmäl 
direkt till AEA om du vill fort-
sätta att vara med här. All 
information finns på http://
www.aea.se 
Svensk Veterinärtidning, kan 
man prenumerera på även om 
man står utanför förbundet. 
SVS kan man för närvarande 
inte vara med i, däremot kan 
man deltaga i kurser anordna-
de av sällskapet mot en något 
högre anmälningsavgift. 
PVF:s pengar. 
SVF har ännu inte betalat ut 
alla de medel som tillhör PVF. 
Så snart denna fråga är avkla-
rad kommer dessa medel att 
betalas ut till de medlemmar 
som begärt detta. 

Lämna förslag till utskotts-
verksamhet! 
ViS kommer inte att ha fasta 
sektioner utan i stället inrätta 
s.k. utskott vars verksamhet 
omprövas vid varje årsmöte. 
Har Du någon fråga som Du Forts. på sida  4 



Logotypetävling! 
Härmed utlyses en tävling i att ta fram den bästa logotypen till 
föreningen Veterinärer i Sverige, ViS. Första pris är, förutom den 
stora äran att för all framtid få stå som kreatör av denna förenings 
symbol, ännu så länge en hemlighet.   

Utges av  föreningen Veterinärer i 
Sverige, en fackligt och politiskt 
obunden organisation för 
veterinärer. 
Ansvarig utgivare: ViS:s styrelse 
c/o Mikael Fälth 
Ljungsjövägen 3 
341 34  LJUNGBY 

 
 

E-post. 
ViS kommer att lägga stor vikt 
vid att snabbt informera om allt 
som är av intresse för våra 
medlemmar. Enklast och 
snabbast sker detta genom E-
post. Skicka därför in er E-
postadress till Mikael Fälth, 
mikael.falth@veterinarfalth.se. 

Veterinärer i Sverige 

 
En God Jul 

och ett Gott 
Nytt År 

tillönskas av 
styrelsen! 

Forts. från sida 3 

ViS Vi

? 
 

de veterinärerna  inte gillar. 

Revisorernas förslag har skick-
ats ut på remiss. Ett förslag skall 
lämnas till riksdagen våren 
2003.” 

Detta är uppenbarligen inte hel-
ler något som SVT finner vara 
värt att nämna. Därför bifogar 
ViS RR:s pressmeddelande med 
detta utskick.  

  

I Land från den 27 november 
står att läsa: 

”Smittskyddet blir kvar i Jönkö-
ping 

Smittskyddet kommer inte att 
flyttas från Jordbruksverket till 
den nya djurskyddstillsynsmyn-
digheten i Skara. Miljöpartiet har 
fått backa från sina tidigare krav. 
Däremot vill man fortfarande att 
jordbrukets djur skall ingå i myn-
dighetens verksamhetsområde.” 


