
 

Regler 

1§ Namn 

NASEVA, resultatansvarig enhet som verkar under Djurens hälsa ETT rf. 

2§ Målsättning och verksamhet 

Nasevas uppgift är att verka för att den nationella nivån inom hälsovården förverkligas på 
finländska nötgårdar samt övervaka, utveckla och underhålla databasen över de nötgårdar 
som ansluter sig till den nationella djurhälsovården. ETU-ledningsgruppen besluter om den 
nationella nivåns innehåll. Naseva-tjänster kan också säljas. 

3§ Databasens användning 

I hälsovårdsavtalet mellan gården och veterinären, som görs enligt modell efter ETU, 
definieras rätten att använda gårdens uppgifter. Med fullmakt av gården kan Naseva, 
mejerier, slakterier, myndigheter samt gårdens kontraktsveterinär och andra av gården 
bemyndigade instanser få tillgång till uppgifter om gården, för användning och/eller 
läsning. Ansökningarna om rätten att använda data behandlas av ledningsgruppen. 

4§ Styrelsen 

Naseva är en resultatansvarig enhet som verkar under ETT och ansvarar för sin verksamhete 
inför styrelsen för ETT rf. 
Nasevas ledningsgrupp, som består av tre mejerimedlemmar, av vilka en är ordförande, och 
tre slakterimedlemmar, besluter om dess verksamhet. För alla medlemmar väljs en 
personlig suppleant. Ordförande och viceordförande samt övriga representanter för 
slakterierna och mejerierna väljs vid ETT:s årsmöte som hålls i februari varje år. 
Medlemmarna väljs bland de mejerier och slakterier som är med och finansierar 
verksamheten. 
Veterinärmyndigheterna kan utse 1-2 medlemmar och personliga suppleanter för 
ledningsgruppen. Dessutom ingår i ledningsgruppen en representant för producenterna 
samt en personlig suppleant för denne, vilka årligen utses av MTK. Ledningsgruppen är 
beslutsför då minst 4 representanter för mejerier och slakterier, ordföranden eller 
viceordföranden inberäknat, är närvarande. Ärendena avgörs i ledningsgruppen genom 
röstning med enkel majoritet. Som sekreterare för ledningsgruppen fungerar en ansvarig 
funktionär från Naseva. 

5§ Resurser 

Ledningsgruppen väljer de funktionärer som behövs för verksamheten. 

6§ Finansiering av verksamheten 

De mejerier och slakterier som ansluter sig till verksamheten betalar en anslutningsavgift, 
vars storlek fastställs vid årsmötet. 
De mejerier/slakterier som är med i verksamheten betalar en årsavgift på basis av senaste 
års betalning till producenterna för levererad mjölk/köttmängd i liter/kilo. Beloppet på den 



summa som skall betalas fastställs årligen vid årsmötet. Avgifterna uppbärs i två rater enligt 
ledningsgruppens beslut. 
De producenter som inte producerar mjölk eller kött till mejerier eller slakterier som är med 
i verksamheten betalar en årsavgift. Avgiftens storlek fastställs årligen vid årsmötet. 

7§ Att utträda från verksamheten 

Ett mejeri/slakteri som vill utträda från verksamheten, ska anmäla utträdet till 
ledningsgruppen skriftligt minst ett halvt år före följande årsmöte. 

8§ Stadgeändringar 

Stadgeändringar görs vid ETT rf:s årsmöte så, att de medlemmar som är med i Naseva en månad före 
årsmötet på förhand informerats om ändringsförslaget. För stadgeändring krävs tre fjärdedels 
majoritet. 

 

8§ Stadgeändringar  

ETT rf:s styrelse godkänner Nasevas stadgar och Nasevas ledningsgrupp kan med ett 
enhälligt beslut ge förslag till regeländringar till ETT:s styrelse. 

 


