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Regler för djurhållning i VMF:s kårhus
Inledning
Studentkåren ska vara en trivsam plats för alla som besöker kårhuset. Det ska vara tryggt
för människor och djur att vistas på VMF och för en ökad trivsel är regler för djurhållning
i kårhuset nödvändiga. Med ett ökat antal medlemmar ökar också antalet djur som tas till
kårhuset. Ett ökat antal djur i kårhuset medför risker för spridning av smittsamma
sjukdomar, skador på andra människor och djur samt skada på kårens egendom. För att
vistelse i kårhuset ska ske på ett säkert sätt ur ett djur- och smittskyddsperspektiv har
Veterinärmedicinska föreningen valt att införa regler för djurhållning inom VMF:s kårhus
gränser. Reglerna innefattar alla djurslag om inget annat uppges och syftar till varje
individ, medlem i VMF eller inte, som väljer att ta med ett eller flera djur till kårhuset.
Dessa regler skiljer sig ifrån VMF:s hundgårdspolicy.
Djurägaransvar
Syftar till djurens ägare eller den person som djurägaren har lämnat ansvar för djuret till
vid vistelse inom kårhusets gränser.
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Djurägaren har alltid det yttersta ansvaret för sitt djur under vistelsen på kåren.
Endast djur som ej uppvisar kliniska tecken på smittsam sjukdom är välkomna in
i kårhuset. Undantag gäller när legitimerad veterinär har diagnostiserat djuret som
ej bärare av smittsam sjukdom.
Alla djur som vistas på VMF:s egendom bör ha fullgott skydd mot de vanligaste
smittsamma sjukdomar i Sverige. Det är på djurägarens ansvar att vara informerad
om de vaccinationer som djurslaget vaccineras med och hur ofta vaccinationen ska
fyllas på.
Djuret ska alltid vara under så pass bra uppsikt att djuret inte kan skada sig själv,
personer, djur eller VMF:s egendom.
Av livsmedelssäkerhetsmässiga skäl får djur aldrig vistas i Stora salen på
nedervåningen, undantag gäller på balkongen ovanför Stora salen. Stora salen är
en hygiengräns för att tillaga livsmedel i köket.
Djur ska vara kopplade vid förflyttningar inom kårhuset eller under så pass bra
kontroll att varken personer, andra djur eller VMF:s egendom tar skada.
Djur får vara lösa under uppsikt i alla djurtillåtna utrymmen på kåren, undantag i
entrén. Där ska djuret vara kopplat eller fastspänt i krokarna i väggen. Med lös
under uppsikt menas att djuret kan snabbt kallas in.
Under möten är det upp till samtliga mötesdeltagare om djur får vara lösa.
Mötesordförande har rätt att be djurägare att ta ut djuret från mötesrummet om
ordförande anser att djuret stör eller på begäran av andra mötesdeltagare.
Djur är inte tillåtna i soffor, fåtöljer eller på bord och stolar.
Vid nedsmutsning av VMF:s egendom ska djurägaren omedelbart städa undan
efter sitt djur.

•

•

•

Det är fritt att använda kårens hundbäddar och vattenskålar. Efter
användning ska skålar diskas och bäddar städas ur och spritas av. Allt
ställs sedan på sin plats på övervåningen utanför loungen.
Det är tillåtet att ta med egna bäddar, burar och skålar till sina djur. Det är på
djurägarens ansvar att dessa tas med från kårhuset igen. VMF ansvarar inte för
bortglömda saker.
Om djurägaren önskar att djuret lämnas ifred från andra medlemmar när djuret
sitter fastspänt i krokarna i entrén kan djurägaren hänga upp en ”stör ej tack!”skylt ovanför kroken. Dessa skyltar ska hänga vid klädkrokarna i entrén och efter
användning ska djurägaren hänga tillbaka skylten. Skylten ger ingen garanti att
djuret inte störs av andra medlemmar. Djurägaren har fortfarande djurägaransvar
enligt tidigare punkter trots skylten.

Smittsam sjukdom
Syftar till de sjukdomar som listas inom varje djurslag på SVA:s hemsida. Vissa av
sjukdomarna förekommer inte inom Sveriges gränser, men det är på djurägarens ansvar
att vara informerad och inte ta med ett djur som eventuellt kan medföra fara för så väl
djur som människor. Djurägare ska följa Statens veterinärmedicinska anstalts råd om
kontakt med andra djur vid misstanke eller diagnos av smittsam sjukdom. Varje enskild
kårmedlem har rätt att uttryck sin oro vid misstanke om smittsam sjukdom till djurägare
och VMF:s styrelse.
Regelbrott
Syftar på när djurägare inte har följt regler angående djurägaransvar eller smittsam
sjukdom.
1. Vid regelbrott där ett djur har skadat en annan människa under sin vistelse på
kåren får ej djuret lämnas obevakad på kåren. Djuret ska bära nödvändigt skydd,
ex. munkorg, för att situationen inte ska upprepas. Med obevakad menas att
djurägaren, eller person utsedd av djurägaren, alltid står kvar hos djuret.
2. Vid regelbrott där ett djur har skadat ett annat djur under sin vistelse på kåren får
ej djuret lämnas obevakad på kåren tillsammans med andra djur eller lämnas
obevakad på ett sådant sätt att situationen kan upprepas. Skada syftar på situation
där djuret medvetet har skadat det andra djuret, genom exempelvis bett. Undantag
gäller för djur som blivit attackerad av ett annat djur.
3. Vid skada av VMF:s egendom är djurägaren skyldig att ersätta VMF för eventuell
reparation eller inköp av ny vara. Djurägaren är skyldig att själv ta kontakt med
kårhusutskottet eller ekonomiutskottet. Djurägaren ska se till att situationen inte
upprepas igen.
4. Vid vistelse i VMF:s kårhus trots misstanke om smittsam sjukdom har
kårmedlemmar rätt att be djurägare att omedelbart se till att djuret lämnar
kårhuset.

Påföljd vid upprepade regelbrott
Syftar på punkterna under rubriken ”Regelbrott”.

Vid upprepade regelbrott av punkt 1 kan VMF:s styrelse besluta om att förbjuda djurägare
från att låta djuret vistas i VMF:s kårhus. VMF:s styrelse har rätt att förbjuda upp till ett år
och gäller från dagen beslutet togs. Beslutet får överklagas av djurägaren inom 14 dagar
till Kårutskottsordförande (KUO) som lämnar över överklagan till Utskottsordföranden
(UO) för nytt beslut. Vid beslut gällande upprepade regelbrott inom UO får inga
styrelseledamöter närvara, inklusive KUO. Vid frånvaro av en KUO lämnas överklagan till
Kårordförande eller Vice ordförande i styrelsen. KUO, Kårordförande eller Vice
ordförande är skyldiga att lämna över överklagan till UO. Utskottsordföranden har sedan
14 dagar på sig att ta ett beslut angående överklagan och tills beslut tagits gäller
styrelsebeslutet om upprepade regelbrott. Beslutet ska protokollföras vid ett UO-möte
och gäller från dagen beslutet togs. Beslutet påverkas ej av tillträde av ny styrelse inom
VMF.
Vid upprepade regelbrott av punkt 2 kan VMF:s styrelse besluta om att förbjuda djurägare
från att låta djuret vistas i VMF:s kårhus. VMF:s styrelse har rätt att förbjuda upp till 6
månader och gäller från dagen beslutet togs. Beslutet får överklagas av djurägaren inom
14 dagar enligt första stycket. Beslutet påverkas ej av tillträde av ny styrelse inom VMF.
Vid minst 2 upprepningar av regelbrott av punkt 3 kan VMF:s styrelse besluta om att
förbjuda djurägare från att låta djuret vistas i VMF:s kårhus. VMF:s styrelse har rätt att
förbjuda upp till 6 månader och gäller från dagen beslutet togs. Beslutet får överklagas av
djurägaren inom 14 dagar enligt första stycket. Beslutet påverkas ej av tillträde av ny
styrelse inom VMF.
Vid upprepade regelbrott av punkt 4 kan VMF:s styrelse besluta om att förbjuda djurägare
från att låta djuret vistas i VMF:s kårhus. VMF:s styrelse har rätt att förbjuda upp till 6
månader och gäller från dagen beslutet togs. Beslutet kan förlängas om djuret fortfarande
uppvisar kliniska tecken på smittsam sjukdom och ska vara grundat på Statens
veterinärmedicinska anstalts riktlinjer gällande smittspridningen av misstänkt sjukdom.
Beslutet får överklagas av djurägaren inom 14 dagar enligt första stycket. Beslutet
påverkas ej av tillträde av ny styrelse inom VMF.
Om styrelsemedlem är föremål för upprepade regelbrott fattas beslut inom UO enligt
samma riktlinjer som ovan. Inga styrelseledamöter får närvara vid överläggande eller
beslut i frågan. Överklagan av beslutet sker till styrelsen enligt samma riktlinjer som ovan.
Aktuell styrelsemedlem får inte närvara vid överläggande eller beslut om överklagandet.

