VeTA-föreningen
Stipendium från
Lars Erickssons fond
Stipendium kan sökas av anställda vid medlemsföretag i VeTA-föreningen som bedriver
djursjukvård.
Medlen skall användas för personlig kompetensutveckling, t ex studieresor, auskultation
på andra kliniker, kongresser och kurser. De kurser som ansökningarna gäller skall vara
öppna för alla med erforderliga förkunskaper.
Skriftlig ansökan kan göras två gånger årligen. Ansökan skall vara VeTA-föreningen,
Industrigatan 1 C, 734 30 Hallstahammar tillhanda senast den 31 mars eller 30 september.
Anställningen skall styrkas av arbetsgivaren. Det stärker ansökan om arbetsgivaren
uttrycker sitt stöd för projektet t ex genom att skriva en motivering varför det projekt/
utbildning som ansökan gäller, kommer att gagna arbetsplatsen.
Av ansökan skall framgå vilken kunskapsutveckling som den sökande förväntar sig med
hjälp av stipendiet, och vad detta kan bidra med på arbetsplatsen. Den uppskattade
totala kostnaden och hur mycket som kan finansieras på annat sätt skall också redovisas.
Telefonnummer där den sökande kan nås kvällstid skall anges.
VeTA-föreningens styrelse beslutar om stipendierna inom 2 månader efter ansökningstidens utgång.
En kort reseberättelse eller skriftlig redovisning av hur stipendiet har använts uppskattas.
Upplysningar lämnas av medlemmarna i beredningsgruppen:
Marita Stigelius (sammankallande) tel 0220-290 96, Karin Bredelius tel 0511-620 01,
Monica Eldh-Ericksson tel 0226-531 13 eller Lisbeth Wahlberg tel 021-18 31 84.

Lars Göran
Ericksson
(1946 - 2005)

Lars Ericksson, ordförande i Utbildningskommittén under åren 1988 - 2005,
var en man som brann för kompetenshöjning och att skapa bra vidareutbildningsmöjligheter för veterinärer och djursjukvårdare i Sverige.
Speciellt ivrade han för att djursjukvårdarna skulle få en bra yrkesutbildning och en stabil grund att stå på. Redan under 80-talet arbetade han
målmedvetet för att höja djursjukvårdaryrkets status. Han insåg tidigt
behovet av duktiga och kompetenta djursjukvårdare. Distansutbildningen
och ett flertal påbyggnadskurser inom olika ämnesområden blev resultatet
av hans målmedvetna arbete. Lars Ericksson var en av påtryckarna och
lobbyisterna vars arbete ledde fram till den statliga utredning som
resulterat i lagen om bl.a. legitimation för djursjukvårdare.

Under Lars tid som ordförande, ökade antalet kurser per år från 3-4 st till ca 30 st och varje år
genomfördes en stor kongress någonstans i Sverige.
Lars var chefkirurg med kompetens för ögonlysning på Regiondjursjukhuset Bagarmossen under
många år och med ett stort engagemang i SSVO.
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