Kennel

KONSULENT
– en resurs för SKKs uppfödare

SVENSKA KENNELKLUBBEN

SKKs kennelkonsulenter
Vad är en kennelkonsulent?
Svenska Kennelklubbens (SKKs) cirka 100 kennelkonsulenter har
ett ansvarsfullt uppdrag. Kennelkonsulenten är en del av SKKs
egenkontroll och utför besök hos medlemmarna, framförallt hos
hunduppfödarna. Genom verksamheten får SKK en personlig
kontakt med organisationens uppfödare.
Som medlem ska man enligt SKKs grundregel § 1:1 medverka till
att kennelkonsulenterna kan genomföra sina besök. Konsulenterna står bakom SKKs värderingar, är väl insatta i organisationen
och har mycket kunskap om hundar. Ofta har de egen erfarenhet
av hunduppfödning. Se kennelkonsulenten som en resurs!

Vad gör en kennelkonsulent?
SKKs kennelkonsulenter gör varje år omkring 2 500 besök hos
uppfödare runt om i landet. Kennelkonsulenterna tittar i första
hand på hundarnas miljö och hur de mår. Syftet med besöken är
också att informera om SKKs grundregler, se över uppfödarens
avtal med hundköparna och på andra sätt vara till hjälp för uppfödaren. Kennelkonsulenterna är väl insatta i Jordbruksverkets

föreskrifter samt djurskyddslagen och kan ge tips och råd i linje
med svensk lagstiftning.

Besöksprotokoll
Vid varje besök skrivs ett protokoll som uppfödaren får en kopia
av på plats. Kennelkonsulenten skickar originalet till SKKs kansli
där det arkiveras. Protokollen är inte offentliga och lämnas endast
i undantagsfall ut till myndigheter.

Om det finns brister
Om det råder missförhållanden påpekas dessa vid besöket, och
man kommer överens om när de ska vara åtgärdade. I så gott
som samtliga fall rättar uppfödaren till bristerna inom föreskriven
tid. Om uppfödaren nonchalerar att genomföra förbättringarna
lämnar kennelkonsulenten över ärendet till SKKs uppfödar- och
kennelkonsulentkommitté (UKK). Uppfödaren godkänns inte
för hänvisning på bland annat webbplatsen Köpahund.se förrän
ärendet är utrett, och läns- och specialklubbarna meddelas. SKK
har också ett samarbete med länsstyrelsens djurskyddsinspektörer
och kan i särskilda fall meddela om eventuella missförhållanden.

Nyfiken?
Har du frågor om verksamheten eller är intresserad av att själv
bli kennelkonsulent? Välkommen att kontakta SKKs kennelkonsulentsekretariat.
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