God økonomi, sterk faglig kompetanse
og en trygg hverdag er viktig for alle.
Vi arbeider for at du skal oppnå dette.

Medlemsfordeler

Dette er oss:
Majoriteten av veterinærene i Norge velger Den norske veterinærforening
som sin forening. Den ferskeste medlemsoversikten (april 2016) viser at vi
har 3 127 medlemmer. Av disse er det 653 studenter og 219 pensjonister.
Antallet medlemmer øker.
Riktige rammebetingelser, mulighet til faglig utvikling og et godt forhold til
familie, kolleger og samarbeidspartnere er viktig for hver enkelt. Vi mener
at en helhetlig forening, som ivaretar lønns- og arbeidsvilkår, veterinærfaget
og det sosiale aspektet er den beste garantien for at det skal skje.

Derfor er vi her:
Oppgave nummer én for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i Veterinærforeningen er å arbeide for medlemmenes økonomiske, faglige, kollegiale
og sosiale interesser. Dette er et kollektivt ansvar som ingen andre kan overta.
Enkelt sagt har veterinærer to hovedoppgaver. Den ene er å bekjempe
smittsomme dyresykdommer og matbåren smitte; den andre er å være
garantister for god dyrevelferd. Slik er veterinærer med å løse viktige
samfunnsoppgaver. Ofte skjer dette i samarbeid med andre.

Om økonomi:
Behovet for ordnede lønns- og arbeidsbetingelser var hovedgrunnen til at
Veterinærforeningen ble stiftet i 1888. Selv om mye har endret seg siden den
gang, er den viktigste oppgaven fortsatt å sørge for gode rammebetingelser.
Her er eksempler på hva vi gjør på dette feltet:
n	Tilbyr juridisk rådgivning og annen veiledning når du får tilbud om jobb
n	Forhandler lønns- og arbeidsvilkår for ansatte veterinærer
n	Bistår i ansettelses- og oppsigelsessaker og omorganiseringer
n	Forhandler avtaler om godtgjøring til veterinærer som har vakt utenom
ordinær arbeidstid
n	Forhandler takster med GENO og Norsvin
I tillegg tilbyr vi bank- og forsikringstjenester hos Danske Bank og
Storebrand.

Om faglig kompetanse:
Hele vår virksomhet, enten vi er ansatt i privat eller offentlig virksomhet,
eller driver selvstendig næring, er tuftet på veterinærmedisinsk kompetanse.
Det er kjernen i vårt arbeid. Derfor er veterinærfaglig etterutdanning innen
kliniske fag og veterinær samfunnsmedisin en viktig oppgave for oss.
Eksempler på hva vi gjør er:
n	Arrangerer fagkurs og temadager til sterkt reduserte
priser for medlemmer og studenter
n	Utgir fagbladene Norsk veterinærtidsskrift og Praksisnytt
n	Administrerer sertifiseringsordning for dyreklinikker
n	Driver fem faglige særforeninger:
n
n
n
n
n

Akvaveterinærenes forening (AVF)
Hestepraktiserende veterinærers forening (HVF)
Produksjonsdyrveterinærers forening (PVF)
Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF)
Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS)

Om kollegiale og sosiale interesser:
Trygghet handler i stor grad om fellesskap. Derfor er det viktig å ha
møteplasser og opplegg som er tilpasset våre behov og utfordringer.
Her er noen av aktivitetene våre:
n	Tilbyr samtalepartner for medlemmer eller pårørende som søker
hjelp (Kollegahjelpen)
n	Arrangerer møter for medlemmer, studenter og samarbeidspartnere
n	Behandler yrkesetiske saker
n	Arrangerer Veterinærdagene
n	Arrangerer møter med faglig og sosialt innhold i samarbeid med
foreningens 13 lokalforeninger

«Det å være medlem i Veterinærforeningen handler for meg
om å være en del av et faglig og sosialt fellesskap. Vi trenger
hverandre for å kunne utvikle oss selv og påvirke samfunnet
rundt oss.»
Seksjonssjef dyr- og slakteritilsyn Troms og Svalbard,
Mattilsynet

«I mitt senere yrkesliv med både veterinære og paraveterinære
arbeidsoppgaver ble det klart at sterke og klare foreninger er
svært nyttige samarbeidsparter eller motparter i arbeidslivet.
En stand som ønsker å være synlig, og som vil gjøre nyttig
arbeid i samfunnet, må i vår tid ha en forening med bred støtte
i egen profesjon.»
Trygve Grøndalen, pensjonist

«Jeg anser DNV for å være en viktig forhandlingspartner i
arbeidslivet. Derfor trenger foreningen alle medlemmer den
kan få. Som medlem nyter jeg godt av å få lavere kontingent på
kursene Veterinærforeningen arrangerer. Jeg er mye på farten.
Det er derfor nyttig med veterinærfaglig oppdatering gjennom
lesing av Veterinærtidsskriftet. »
Kristine Gismervik, forsker, Veterinærinstituttet

«For meg er det viktig å være medlem i Veterinærforeningen
fordi de tar opp saker med myndighetene som for eksempel
reiserefusjon og vaktordningen. I tillegg er det god faglig
tilgang, og det blir arrangert mange bra etterutdanningskurs.
Vi er få veterinærer i Norge, derfor er det viktig å stå samlet.»
Trond Braseth, veterinær, stordyrpraktiker, Nordland
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Derfor er Den norske veterinærforening viktig
for meg og veterinærene:

