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Stadgar för ViNordics marknadsföringsnämnd - SVERIGE 

 
 
 1 § 
 
Marknadsföringsnämnden är upprättad av ViNordic i enlighet med bolagsordningen  
4.3 §.  
Nämnden skall behandla och besluta om skriftligt motiverade klagomål från: 

 Medlemmar i ViNordic och andra företag som är anslutna till ViNordics självregle-
ringssystem. 

 Andra parter som ordinerar, förhandlar som grossist eller på detaljistnivå, använder 
eller dispenserar registrerade veterinärmedicinska läkemedel i Sverige. 

 Läkemedelsverket. 
Klagomål kan inlämnas på marknadsföringsaktiviteter i Sverige avseende registrerade 
veterinärmedicinska läkemedel (till exempel annonser, symposier, mejlutskick och gå-
vor), som anordnas av företag som omfattas av ViNordics självregleringssystem. 
 
Utöver detta behandlar Nämnden klagomål från företag, som omfattas av självregle-
ringssystemet, gällande reklamverksamhet som bedrivs av veterinärmedicinska verk-
samheter utanför självregleringssystemet. 
 
Nämnden behandlar också förfrågningar från företag, som omfattas av ViNordics själv-
regleringssystem, gällande förhandsgodkännanden av specifika uttalanden för använd-
ning i reklam i Sverige. Reklamkampanjer/annonser i sin helhet, inklusive utformning, 
kan inte lämnas in för förhandsgodkännande. 
 
Nämnden utfärdar två gånger om året (i samband med planerings- och budgetmötet 
eller bolagsstämman) en rapport om de fall som behandlats av Nämnden under den 
aktuella perioden samt eventuella synpunkter från Nämnden. Nämndens rapporter 
skickas till ViNordics medlemmar och kan i övrigt begäras genom att kontakta ViNor-
dics sekretariat. I samband med Nämndens utfärdande av halvårsrapport respektive 
årsrapport företar Nämnden ett offentliggörande av de avgjorda klagomål som behand-
lats under den aktuella perioden, beträffande såväl företag som omfattas av ViNordics 
självregleringssystem, som verksamheter som står utanför detta system. För verksam-
heter som inte omfattas av självregleringssystemet krävs det att klagomål behandlas i 
enlighet med samma riktlinjer som gäller för klagomål på ViNordic-medlemmar (dvs. 
partnersamråd). 
 
Offentliggörandet görs på ViNordics hemsida samt i Svensk Veterinärtidning och inne-
håller namnet på den berörda verksamheten, överträdelsens art och Nämndens beslut 
– men inte eventuell påföljd som ålagts av Nämnden enligt stadgarnas 4 §. 
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 2 § 
 
Nämnden består av: 
 
1 jurist (ordförande) 
2 personer från ViNordics medlemmar 
 
Nämnden kan samråda med en eller flera sakkunniga inom särskilda områden om 
detta anses lämpligt i samband med behandling av ett specifikt fall. 
 
Nämndens ordförande väljs på årsstämman på rekommendation av medlemmarna. 
Ordförande i ViNordics marknadsföringsnämd i de övriga nordiska länder är supplean-
ter för Nämdens ordförande. Val av ordförande görs för en fyraårsperiod. Omval kan 
ske. Nämndens ordförande får inte vara anställda i eller ha en klientrelation eller lik-
nande till något företag som är eller kan vara medlem i ViNordic. Ersättning till Nämn-
dens ordförande utbetalas av ViNordic. 
 
De 2 personerna som kommer från ViNordics medlemsföretag väljs på årsstämman på 
rekommendation av medlemmarna. Medlemmar i ViNordics styrelse kan inte väljas till 
Nämnden. Därutöver väljs minst två suppleanter. Val av medlemsrepresentanter sker 
för en tvåårsperiod.  En medlemsrepresentant väljs varje år. Omval kan ske. 
 
ViNordics sekretariat ansvarar för Nämndens sekreterartjänster. 
 
 
 3 § 
 
Nämnden träffas vid behov. 
 
Nämnden fastställer sin egen arbetsordning och fattar sina beslut med enkel majoritet. 
 
Alla nämndmedlemmar har tystnadsplikt. 
 
Om Nämnden behandlar ett klagomål gällande ett företag i vilket en nämndmedlem är 
anställd, antingen hos klaganden eller hos svaranden, tillträder en suppleant i medlem-
mens ställe i den vidare behandlingen av det specifika fallet. 
 
 4 § 
 
 
Vid behandling av klagomål på överträdelser begångna av verksamheter som inte om-
fattas av ViNordics självregleringssystem, skall Nämnden vända sig till den berörda 
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verksamheten med en begäran om att kommentera klagomålet. Även om den berörda 
verksamheten inte, trots begäran om detta, följer begäran om att uttala sig om klago-
målet, kommer Nämndens beslut att offentliggöras, jfr. 1 §, 5 st.  
 
Om Nämnden efter ett klagomål finner, jfr. 1 §, att det föreligger en överträdelse av gäl-
lande regler för marknadsföring av läkemedel, ger Nämnden en reprimand till det be-
rörda företaget (som omfattas av ViNordics självregleringssystem) för överträdelsen 
enligt följande riktlinjer: 
 
A Vid mindre överträdelser rekommenderar Nämnden att företaget rättar till felet 

samt varnar för att en upprepning av överträdelsen kommer att medföra att fö-
retaget åläggs att betala böter, jfr. punkt B. 

 
B Vid väsentliga överträdelser och vid upprepning inom 12 månader av de 

(mindre) överträdelser som nämns i punkt A, åläggs företaget att betala en bot 
på minst 5 000 kr och högst 30 000 kr. Vid upprepning av en väsentlig överträ-
delse inom 36 månader kan företaget åläggas en bot på upp till 50 000 kr. 

 
C Nämnden kan - förutom de påföljder som nämns i punkt A och B - beordra före-

taget att omedelbart korrigera överträdelsen i förhållande till målgruppen för 
den berörda marknadsföringsaktiviteten. En sådan rättelse måste göras på 
samma sätt, dvs. genom att använda samma form av marknadsföring som kla-
gomålet gäller, och på samma framträdande sätt och i samma utformning som 
denna. Rättelse enligt punkt B får inte göras i direkt anslutning till annonsering 
eller annan form av reklam för det överträdande företaget eller dess produkter. 
Om rättelse inte har gjorts inom den tidsfrist som Nämnden fastställt, kan 
Nämnden göra rättelsen på uppdrag av det överträdande företaget och för den-
nes räkning. 

 
Om en ålagd bot inte betalas inom 30 dagar efter bötesåläggandet, rapporteras detta 
till ViNordics styrelse. 
 
Nämnden skall sträva efter att organisera behandlingen av ett klagomål så att ett be-
slut kring detta kan fattas inom 30 dagar efter det att Nämnden mottagit klagomålet.  
Vidare skall svaranden ha en tidsfrist på 14 dagar för att kommentera klagomålet. En 
kopia av svarandens kommentarer skall omedelbart skickas till klaganden, som då har 
en vecka på sig att lämna sina synpunkter. Om klaganden har ytterligare anmärk-
ningar, skickas dessa omedelbart till svaranden, som då har en tidsfrist på 3 dagar att 
lämna synpunkter. 
 
Begäran om förhandsgodkännande av specifika uttalanden för användning i reklam 
måste lämnas skriftligen till Nämnden. Nämnden skall sträva efter en behandlingstid på 
max. 10 arbetsdagar. 
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 5 § 
 
En avgift tas ut för klagomål till Marknadsföringsnämnden. Om klagomålet beviljas be-
talas avgiften av svaranden. Vid avslag betalas avgiften av klaganden. Avgiften debite-
ras i samband med att klaganden och svaranden informeras om Nämndens beslut i det 
aktuella fallet. 
 
I undantagsfall kan Nämnden avstå att ålägga böter, även om en viss marknadsfö-
ringsaktivitet anses strida mot reklamlagstiftningen, om bedömningen grundar sig på 
en ny tolkning av gällande reklamregler som inte tidigare tillämpats. I sådana fall, och i 
fall där klagomålet inte beviljas på grund av liknande principiella överväganden, debite-
ras ingen avgift. 
 
Både svaranden och klaganden informeras skriftligen om Nämndens beslut. 
 
En avgift tas ut vid begäran om förhandsgodkännande. 
 
Avgifter enligt denna bestämmelse fastställs av ViNordics styrelse i en bilaga till dessa 
stadgar. 
 
 
 6 §  
 
Nämndens beslut får under inga omständigheter användas för reklam- eller informat-
ionsändamål, oavsett om beslutet gäller företagets egna angelägenheter eller andras. 
 
 
 7 §  
 
Nämndens räkenskaper ingår i ViNordics årsredovisning. Budget för Nämnden över-
lämnas till associationen för godkännande vid det årliga planerings- och budgetmötet. 
 
 
 8 §  
 
Dessa stadgar träder i kraft vid antagande. 
 
 
Antagna vid ViNordics extra bolagsstämma den 26. november 2018. 
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Bilaga till Nämndens stadgar: 
 
I enlighet med stadgarnas 5 § stipuleras följande avgifter: 

 

Avgift för klagan till Marknadsföringsnämnden     5 000 kr. 

 

Avgift för förhandsgodkännande:       2 500 kr. 


