Hej FVF-medlem!
I detta medlemsbrev finns två länkar till bilagor på vår hemsida för att hålla texten kort. Du hittar dels
ett referat från vår Kurs i Företagande (http://www.svf.se/sv/FVF/Kurser/) vi hade i september och
dels en information från SweVet-VetGross (http://www.svf.se/sv/FVF/Bli-medlem/Medlemsforman/)
som vi slutit avtal med.
Jag vill redan nu flagga för att vi preliminärt första helgen i april håller vår årsstämma, och då
planerar för fredag-lördag med tvådagars bokföringskurs. Hoppas så många som möjligt kan komma.
I slutet på sommaren skickade vi brev till samtliga apoteksaktörer angående möjligheten till
samlingsfaktura från apoteken, dvs att vi som veterinärföretag ska slippa skicka enskilda fakturor till
varje apoteks adress i Hackås. Detta efter ett förslag från en medlem. Endast Apoteket AB och
Apoteksgruppen svarade. Apoteket AB har följande möjlighet: Det är fullt möjligt för oss att skicka en
samlingsfaktura till veterinärerna. Om veterinären går in närmaste sjukhusapotek och begär att få ett
slutenvårdskundnummer så innebär det att veterinären kan få en samlingsfaktura. Apoteksgruppen
har inte någon administrativ möjlighet att samordna receptarvodesfaktureringen.
Som jag skrev i början har vi slutit avtal med SweVet-VetGross, för att få tillgång till rabattsatsen
kontaktar ni företaget enligt bifogad pdf-fil. I korthet innebär avtalet följande:


Alla FVF-medlemmar som tecknar samarbetsavtal med oss får 18% rabatt på
Rabattberättigade Förbrukningsvaror t.o.m 31/12 2013.
De medlemmar som under perioden från nu och t.o.m 31/12 2013, väljer att teckna
samarbetsavtal för Läkemedelsinköp från VetAp behåller denna rabatt nivå även från 1/1
2014.
De medlemmar som väljer att enbart köpa Förbrukningsvaror erbjuds en rabattsats på 15%
från och med 1/1 2014.

Vi arbetar vidare med att se om vi kan få rabattavtal med flera leverantörer. Har ni andra förslag,
eller idéer, kontakta oss via min mail johanna.habbe@spray.se

Under veterinärkongressen kommer vi som vanligt att finnas i förbundets monter, vi hoppas att ni
kommer förbi och hälsar, ställer frågor, kommer med idéer eller bara fikar lite. Under torsdag
eftermiddag på kongressen anordnas i samarbete med Kruuse en Practice Management kurs. Se
kongressprogrammet i Svensk Veterinärtidning nr 12.
Med hopp om en trevlig höst

Johanna Habbe, ordförande FVF

