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Vem beslutar om 
våra saker?

Världen är inte färdig och veterinärerna kommer också att möta en mängd för-
ändringar under kommande år. Verkställigheten av veterinärvårdslagen fortsätter, 
antalet veterinärer ökar och en allt större mängd utomlandsutexaminerade anlöper 
Finland, övriga yrkesgrupper visar intresse för den veterinärmedicinska sektorn, ve-
terinärjobbet blir ytterligare specialiserat, den privata sektorn växer, konsumenternas 
förväntningar på livsmedlen och deras produktion förändras, lantbruket är statt i 
förändring, klimatet ändras … Hur reagerar veterinärkåren på förändringarna och 
vilken roll vill vi ha mitt i dem? Vilka saker vill vi inverka på och i vilken riktning? 
Hurudana är förutsättningarna för veterinärernas arbete under kommande år?

För förbundets verksamhet är det viktigt att de beslutande organen har en bred 
representation av olika åsikter inom medlemskåren, valet av styrelse styrs av för-
bundets stadgar, enligt vilka styrelsen skall företräda medlemskåren så omfattande 
som möjligt. Den högsta beslutande makten i förbundet utövar det genom val 
tillsatta fullmäktige. Denna uppgift är inte att vara en gummistämpel. Att besluta 
om budget och verksamhetsberättelse och välja styrelse samt ordförande hör till 
fullmäktiges beslutsdomän. Fullmäktiges sammansättning beror i avgörande grad 
på kandidatuppställningen i valet.

Enligt medlemsenkäten utgör de av medlemskåren som säkert är intresserade 
av att delta i förbundets verksamhet tio procent, 36 procent är måhända intres-
serade. Detta betyder att nästan tusen medlemmar borde överväga att delta i valet 
av fullmäktige. En lista på hundratals kandidater blir det knappast, men man får 
hoppas att kandidaterna ändå blir flera än antalet platser. Senaste val slutade med 
ett val i sämja, när det fanns endast en kandidat mera än platser och en kandidat 
blev i godo suppleant.

I de två tidigare valen till fullmäktige fanns inga privatpraktiker uppställda 
bland kandidaterna. I nuvarande fullmäktige finns dock, efter byte av arbetsplats, 
en representant. Tills vidare har fullmäktige upplevt det som viktigt att sköta om 
intressebevakningen för hela yrkeskåren och in i styrelsen har man valt en repre-
sentant för privatsektorn. Intressebevakningen är emellertid avsevärt effektivare om 
de som saken berör själva finns på plats och berättar om sin målsättning. Under 
pågående fullmäktigeperiod har speciellt företagarutskottet aktiverat sig så det borde 
vara möjligt att uppbåda ivriga kandidater till valet. Å andra sidan är veterinärer 
som arbetar i en annans tjänst den grupp vars röst har hörts sämst i förbundets 
verksamhet. Det vore nödvändigt att få en representant också ur denna grupp till 
de beslutande organen.

Det gagnar förbundets och hela medlemskåren att medlemskåren aktivt deltar i 
förbundets verksamhet. Att delta i förbundets verksamhet är ofta nyttigt och gläd-
jebringande också för den som deltar. Fullmäktige har under denna mandatperiod 
sammanträtt en gång per år utanför Helsingfors och hållit ett tvådagarsmöte. På 
olika orter har man bekantat sig med hur veterinärvärden har organiserats och under 
tvådagarsmötena har man haft tid till en djupare diskussion om Veterinärförbun-
dets och veterinärvårdens tillstånd samt framtid. Tid tillsammans med kolleger ger 
erfarenheter om olika lösningar runt om i landet. Och givetvis har veterinärerna 
det också kul tillsammans. 

Många anser tidsbrist vara ett hinder för det egna deltagandet. Arbetet i fullmäk-
tige är emellertid inte oskäligt belastande och kräver inte att man offrar oskäligt 
mycket fritid. Efter byte av fullmäktige väljs också representanter till olika utskott, 
man kan alltså välja uppgifter efter eget intresse och möjligheter.

Veterinärförbundet har sitt att säga och en möjlighet att delta i många saker 
som berör yrkeskåren. Det beror på de beslutfattande organen i vilken riktning 
förbundet för sakerna. Sista ordet säger fullmäktige. Vill också Du komma med 
och förändra världen? 
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