Hej FVF medlem
God fortsättning på 2014. En hel del smått och gott i detta mail, vi välkomnar er alla till vår
årsstämma med intressanta och viktiga föreläsningar om bokföring och Försäkringskassan.
Vi kommer att hålla vår årsstämma den 4-5 april (Lunch fredag kl 12 – lunch lördag kl 12.30) i
Göteborg på Arken Hotel & Garden Spa (se kort annons i detta nummer av Veterinärtidningen och
mer utförlig i nästa nummer).
Fredag ägnar vi hela eftermiddagen åt Bokföring, efter det gott om tid att må bra i goda kollegors
sällskap i spa-avdelningen innan middagen . På lördagen får vi veta det vi behöver om
Försäkringskassan och oss som företagare, vi håller Årsstämma och får en inspirationsföreläsning om
entreprenörskap av en känd föreläsare som dock inte är riktigt klar, denna föreläsning står våra
sponsorer Swevet och Trofast för.
FVF står för kurs och konferens samt tillgång till spa, ni betalar endast era logikostnader, 891 kr i
enkelrum inkl. moms.
Anmälan sker till johanna.habbe@spray.se eller 0707-969474. Så snart som möjligt men senast 4
mars. Har ni frågor om bokföring eller om Försäkringskassan får ni gärna maila dem så ska jag
vidarebefordra dem så föreläsarna kan förbereda svar i specifika frågeställningar.
I höstas blev det ju klart med avtal med Swevet (www.swevet.se) (15 % rabatt på
förbrukningsmaterial, 18% om man även har dem som apoteksleverantör) för FVF´s medlemmar.
Nu har vi även rott i hamn ett avtal med Next2Vet (www.next2vet.se info@next2vet.se 0411505730). 18 % rabatt på förbrukningsmaterial och vid anmälan före 28 februari 2014 erbjuder de 30
% rabatt på första beställningen).
Kontakta deras respektive kundtjänst och uppge att du är FVF-medlem.
I övrigt arbetar vi vidare med information till studenter, förnyad kontakt med Jordbruksverket om
jourupphandlingar och även att via Företagarna få hjälp med det som för endel av er är tuff
konkurrens från Distriktsveterinärerna både med stordjur men kanske framförallt på smådjurssidan.
Jag ska kontakta en av deras jurister som jobbar lite extra med detta, ni får gärna maila mig om era
egna upplevelser och vinklar jag kanske inte har klart för mig.
Hoppas vi ses i Göteborg!
Vinterhälsningar
Johanna Habbe, ordförande

