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Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:s direktiv om
kennelkonsulter
Godkända av Kennelklubbens styrelse 6.10.2016, gäller från 1.1.2017.
Verksamhetens syfte
Kennelkonsultens huvudsakliga uppgift är att sköta kennelrådgivningen inom sitt kenneldistrikt och rapportera
om sin verksamhet till Kennelklubben och kenneldistriktet. Kennelkonsulten ger både uppfödare och hundägare
råd och handledning i frågor som gäller hundhållning. Uppdraget ska utföras i enlighet med Kennelklubbens
gällande regler, direktiv och föreskrifter samt lagstiftningen.
Kennelkonsulten ansvarar för upplysningen i hundhållningsfrågor inom sitt distrikt. Kennelkonsulten gör
kennelbesök, ger råd och håller utbildningar. Vid behov föreslår hen olika åtgärder som ska vidtas i anslutning
till hundhållningen. Om situationen kräver det ska kennelkonsulten anmäla eventuella missförhållanden till
Kennelklubben och myndigheterna.
Kennelklubben utser minst en kennelkonsult för varje kenneldistrikt. Kennelrådgivningsbesök görs på begäran
av Kennelklubben, specialklubben eller kenneldistriktet.
Även en uppfödare eller hundägare kan begära att ett kennelrådgivningsbesök ska göras. Målet är
att nödvändiga kennelrådgivningsbesök görs hos kennlar som bedriver regelbunden uppfödningsverksamhet
inom kenneldistriktet i fråga.
En kennelkonsult kan också göra rådgivningsbesök på eget initiativ.
Kennelkonsultens ställning
Kenneldistriktets kennelkonsult har förslagits till uppgiften av kenneldistriktet och utsetts till den av
Kennelklubben. Hen är Kennelklubbens representant och förtroendevald i sin uppgift.
Kennelklubben ansvarar för kennelrådgivningsverksamheten i hela landet i samarbete med kenneldistrikten.
Kennelkonsulten arbetar i nära samarbete med sitt eget kenneldistrikt. Kenneldistriktets styrelse kallar vid
behov de kennelkonsulter som verkar inom distriktet till sina möten.
Kennelkonsulterna samarbetar vid behov med de lokala myndigheterna.
Val, utbildning och auktorisering av kennelkonsulter
Den som vill bli kennelkonsult ska uppfylla följande behörighetsvillkor:
-

Den sökande har goda kennelkunskaper och erfarenhet om föreningsliv i kenneldistriktet och/eller
specialklubben och/eller i en lokal kennelförening
Den sökande är opartisk och har god samarbetsförmåga
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-

Den sökande har god förhandlingsförmåga samt god förmåga att lyssna och uppträda
Den sökande har avlagt grund- och fortsättningskurserna för uppfödare med godkänt betyg
Den sökande är medlem i Kennelklubben, medlemskapet ska vara giltigt och det ska ha fortgått utan
avbrott i minst fem år
Den sökande har tecknat uppfödarförbindelse som är i kraft
Den sökande har ett klanderfritt förflutet i kennelverksamheten under de tio senaste åren (har inte fått
disciplinära straff av Kennelklubben, är inte heller straffad för djurskyddsbrott eller -förseelse).

Den som vill bli kennelkonsult ska skicka en ansökan och nödvändiga bilagor till kenneldistriktet. Varje
kenneldistrikt föreslår för Kennelklubben en person som uppfyller de angivna kraven som kennelkonsult för sitt
kenneldistrikt. Till förslaget bifogas en meritförteckning som personen sammanställt, av vilken hens
kennelverksamhet framgår.
Kennelklubben ansvarar för grund- och fortbildningen av kennelkonsulterna och för styrningen av deras
verksamhet. Kennelkonsulten utses av Kennelklubbens styrelse på förslag av uppfödarkommittén.
Kennelkonsulten har tystnadsplikt i sitt uppdrag. Innan kennelkonsulten inleder sitt arbete ska hen underteckna
en skriftlig förbindelse om tystnadsplikt. Kennelkonsulten ska verka i enlighet med god kennelsed och åtnjuta
allmänt förtroende inom kennelverksamheten.
Arbetet som kennelkonsult
För att upprätthålla sitt yrkeskunnande ska kennelkonsulten göra minst fem egentliga kennelrådgivningsbesök
per år, av vilka två kan vara sådana kennelrådgivningsbesök som förutsätts för erhållande av Vuolasvirta-priset.
En rapport ska skrivas över varje rådgivningsbesök på en särskild rapporteringsblankett. Den ena delen av
blanketten överlämnas till kunden, och den andra delen skickar kennelkonsulten till Kennelklubben.
Kennelkonsulten ska delta i minst varannan fortbildningskurs som arrangeras.
Kennelkonsulterna ska varje år tillställa Kennelklubben en årsrapport över antalet besök som de gjort och andra
allmänna ärenden som gäller deras verksamhet på en särskild blankett. Årsrapporten ska lämnas in till
Kennelklubben före utgången av januari månad.
Närmare anvisningar om kennelkonsultens uppgifter ges i en separat arbetsinstruktion för kennelkonsulter.
Frånsägande av uppdraget
Om kennelkonsulten inte gör de kennelrådgivningsbesök som enligt direktiven krävs under ett år ska en
utredning över detta inkluderas i årsrapporten. Om kennelkonsulten upprepade gånger underlåter att uppfylla
sin årliga besöksskyldighet eller att delta i minst varannan fortbildningskurs kan Kennelklubben anse att
personen i fråga har frånsagt sig sitt uppdrag.
Kennelklubben kan frånta kennelkonsulten uppdraget om hen inte längre uppfyller de krav som anges i
direktiven om kennelkonsulter eller verkar i strid med god kennelsed, Kennelklubbens regler och föreskrifter
eller gällande lag. Kennelklubben kan befria kennelkonsulten från uppdraget, om hen flyttar bort från
kenneldistriktet i fråga. Kennelklubben kan försätta kennelkonsulten i tillfälligt verksamhetsförbud.
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Kennelkonsulten kan också själv frånsäga sig sitt uppdrag genom att lämna in en undertecknad anmälan om
detta.
Om kennelkonsulten vill frånsäga sig sitt uppdrag för en viss tid ska hen skriftligen underrätta Kennelklubben
om detta. Om kennelkonsulten vill frånsäga sig sitt uppdrag för en längre period än tre månader behandlas
begäran av uppfödarkommittén. Om kennelkonsulten lämnar sitt uppdrag för en längre period än tre månader
upphör hens rättigheter att verka som kennelkonsult och alla andra rättigheter i anslutning till uppdraget att
gälla för denna tid.
Kostnader
Kennelklubben ansvarar för kostnaderna för kennelkonsulternas verksamhet och utbildning i enlighet med
budgeten för respektive år. Kennelkonsulten får ersättning för de resekostnader som orsakas av
kennelrådgivningsbesöken i enlighet med Kennelklubbens resereglemente. Om en uppfödare eller hundägare
ber kennelkonsulten göra ett rådgivningsbesök står hen i regel själv för kennelkonsultens resekostnader.

