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Vad sysslar 
förbundet med?

De medlemmar som årligen ansluter sig till Veterinärförbundet är flera än de som 
lämnar förbundet eller avskedas. Graden av att organisera sig är klart högre än 90 
procent. 

Medlemsantalet har ökat och majoriteten av veterinärerna anser uppenbarligen 
medlemskapet vara av nöden. Detta bör man emellertid inte ta för givet. Senaste vår 
uppställde förbundets fullmäktige vid sitt möte mål för verksamhetsperioden och då 
beslöt man verkställa en medlemsenkät för att utreda medlemmarnas förväntningar 
på förbundet. Enkäten verkställs på våren och i anslutning till densamma anordnas 
ett diskussionstillfälle i samband med veterinärdagarna på hösten. Därefter vidtas de 
åtgärder som behövs för att förbundet kan uppfylla medlemskårens förväntningar. 

Förbundets uppgift är att fungera som en förbindelselänk mellan förbundets 
medlemmar, verka för att befrämja veterinärmedicin och praktisk veterinärmedicin 
samt utveckla veterinärvården, övervaka veterinärkårens samhälleliga, ekonomiska 
och sociala intressen samt också befrämja veterinärkårens övriga gemensamma 
intressen. En gemensam utbildning förenar veterinärkåren mera än många andra 
högt utbildade yrkesgrupper. 

I egenskap av intressebevakningsorganisation bör förbundet betjäna yrkeskårens 
alla sektorer. Medlemmarnas intressen vill vi bevaka i saker som berör hela fältet, 
men också i varje enskild medlems personliga situation. Intressebevakningen som 
berör hela fältet syns mindre i en enskild veterinärs vardag, men kan för många 
utgöra den viktigaste orsaken till att betala medlemsavgift. Den nytta förbundet 
ger kan förutom intressebevakning i anställningen vara en annan tillhandahållen 
medlemsförmån, i likhet med den senast förvärvade, möjligheten att använda en 
veterinärmedicinsk databas. Möjligheterna att erbjuda förmåner är många, men det 
är viktigt att fältet anser dem vara nödvändiga. 

Förbundet ombesörjer flera för veterinärerna välkända och behövliga angelä-
genheter. Det är svårt att föreställa sig redigeringen av Veterinärtidskriften samt 
verkställigheten av veterinärdagarna skulle primärt ligga i någon annans intresse. 
Kommersiella aktörer kunde säkert hitta en marknadsnisch, men då skulle innehållet 
nödvändigtvis inte utgå från veterinärers behov och kunna bestämmas av oss. 

Förbundet strävar också efter att påverka veterinärernas offentlighetsbild. Vi har 
arbetat för att man av veterinärerna skulle känna till också andra än den från tele-
visionen bekanta smådjurspraktikern. Vi vill också påverka könsfördelningen i vår 
yrkeskår. Givetvis vet vi alla att en kvinna är minst lika bra i sitt arbete som en 
man, men ur arbetsgemenskapens synpunkt vore det till nytta att få också pojkar 
intresserade av veterinärutbildning. Kvinnodominansen i branschen kan vara ett 
tecken på felaktiga uppfattningar om de färdigheter och möjligheter veterinärut-
bildningen ger. 

Jag anser att förbundet kan vara tillfreds med många saker: medlemsantalet är 
stort, ekonomin är i ordning, veterinärernas löneutveckling har varit tillfredsställande, 
offentlighetsbilden är positiv och yrkeskåren är enhetlig. Sakerna kunde dock skötas 
ännu bättre och vi vet att en del av medlemmarna upplever medlemsavgiften som 
hög i förhållande till erhållna förmåner. Förbundet arbetar för sina medlemmars väl 
och därför vill vi höra av Dig vad förbundet borde göra. Vill du av förbundet ha 
juridisk hjälp, utbildning, rekreationstillfällen, bistånd till arbetsavtalsförhandlingar, 
rabatt på resor, produkter med vårt emblem eller något annat? Genom att besvara 
medlemsenkäten kan du påverka.
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