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Fullmäktige gav budkavlen vidare

Fullmäktige för perioden2008−2010 samlades i slutet av november för sista gången 
i ett snöigt Helsingfors i kansliets nya utrymmen. Trots att nuvarande fullmäktige 
valdes utan val har detta inte inverkat på fullmäktiges arbete. Fullmäktiges medlem-
mar har flitigt deltagit i möten och diskussioner och mycket har fåtts till stånd t ex 
medlemsenkäten och remissdiskussionen under Veterinärdagarna i fjol.  

Eftersom fullmäktiges ordförande är på kongressresa i Chile sattes viceordförande 
att jobba. Under höstmötet, som drog ut på tiden till nästan tre timmar, hade man 
täta diskussioner och jämna omröstningar. De flesta inläggen gällde förbundets utlå-
tande om ansvarsfull antibiotikaanvändning. Fullmäktige var enigt om att förbundet 
bör ta ställning för ansvarsfull antibiotikaanvändning. Meningen var att uttryckligen 
uttala sig om användningen av mikrobläkemedel i allmänhet. Trots att situationen i 
Finland är god jämfört det med det övriga Europa är det skäl att också här minska på 
användningen av mikrobläkemedel. Kommunikén befattar sig inte med en eventuell 
förnyelse av lagstiftningen för överlåtning av läkemedel. Jag uppmanar emellertid 
medlemskåren att redan nu fundera på hur användningen av läkemedel bibehålls 
ansvarig när lagstiftningen förändras och hur den borde förändras. Ställningstagandet 
som nu godkändes kan läsas på förbundets webbsida och i varje fall Maaseudun 
Tulevaisuus tog upp saken pinfärsk.

I samband med presentationen av budgeten framlades ett förslag om att returnera 
anmälningsavgiften för Veterinärdagarna till renveterinärer om dessa inte på grund av 
renskiljning inte kan delta. Detta förslag framkallade den livligaste debatten. Eftersom 
renveterinärerna är en klart och entydigt definierad grupp som årligen har dåliga möj-
ligheter att delta i Veterinärdagarna beroende på tidpunkten när de anordnas ändrades 
styrelsen förslag i frågan.   

Fullmäktige valde två nya styrelsemedlemmar för att ersätta dem som år i tur att 
avgå och därtill två suppleanter. Styrelsen består av ordförande och sex medlemmar 
och varje år står två i tur att avgå. Efter höstmötets omröstning fortsätter den ena av 
dem som stod i tur att avgå och i stället för den avgående kommunala hygienikern 
valdes en annan kommunal hygieniker. Man beslöt behålla antalet suppleanter vid 
två. De tidigare suppleanterna representerade kommunala praktikerveterinärer och 
privatsektorns löntagare, de nya representerar företagare och visstidsanställda. Sty-
relsemedlemmarnas sektorfördelning bibehölls i stort sätt intakt.      

Efter fullmäktiges höstmöte sällade sig det nya fullmäktige till det gamla för ett litet 
seminarium. Tillsammans gick man igenom de mål det gamla fullmäktige hade ställt 
upp och hur de har förverkligats, för att det nya fullmäktige skulle ha det lättare att 
ta vid. Ett viktigt mål från perioden som avslutas var att välja det nya fullmäktige 
genom ett verkligt val, och jag gläder mig över att målet förverkligades. För att vara 
ett fackföreningsval var också valdeltagandet verkligen bra, 39. I valet år 2004 var 
procenten 33.

 Verksamheten som viceordförande var givande, om än som ett ”snuttjobb” som 
varade i ett år. Det mest intressanta har varit rätten att närvara vid och tala på styrel-
sens möten och trodde inte ens att jag skulle få fungera som ordförande i fullmäk-
tige. Nu när det tillfället uppstod kan jag konstatera att uppgiften var inspirerande 
och t o m rolig.         

Så här vid slutet av perioden vill jag tacka hela fullmäktige och dess ordförande 
för ett stimulerande arbete och god samarbetsanda. Samtidigt tillönskar jag det nya 
fullmäktige rikligt med ny iver, goda idéer och kloka beslut för den kommande perio-
den. Sannolikt kommer djurskyddsangelägenheter, läkemedelslagstiftningen, tillräcklig 
tillgång på veterinärer, yrkeskårens uppskattning och enhet att vara på tapeten.           
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