Allmänna bestämmelser för uppfödare i Svenska Musklubben
Följande bestämmelser är fastställda pÅ SVEMUS Årsmöte 900304. Ändringar och tillägg gjorda på
Årsmöten 930404, 950324, 960324, 970316 ,010311 och 020302. Ändringar och tillägg gjorda på
styrelsemöten 950409, 950515, 000702, 030720, 030906 och 040229. Ändringar och tillägg gjorda
efter styrelsemöte 121125
1. GRUNDKRAV:
a. Fullbetalande medlemskap i SVEMUS minst 12 månader vid ansökningstillfället samt skickat in
ansökningsblankett och erlagt ansökningsavgiften.
b. Åldersgräns 16 år - sökande under 16 år kan dock få dispens efter föräldrars intygande om
ansvarspåtagande.
c. Ställt ut minst 3 möss med godkänt resultat i Pet Class (A eller AB i slutbetyg) eller Standardklass
(minst 50 p), samt även gjort ett skriftligt och praktiskt prov med godkänt resultat.
För att sedan i fortsättningen räknas som registrerad uppfödare i SVEMUS så måste man årligen
erlägga medlemsavgift och uppfödaravgift samt skicka in Årsrapporten i tid till styrelsen, då får
man sedan ett intyg som bevisar under vilken period man är godkänd registrerad uppfödare. Intyget
skrivs ut av styrelsen. Fattas något av dessa tre saker så räknas man som ej registrerad uppfödare
(eventuella djur som föds under denna period får inte registreras med uppfödarnamnet. Grundkrav för
all form av registrering är medlemskap i SVEMUS vid registreringstillfället). Påminnelse skickas ej ut.
Man kan även på egen begäran avsluta sin uppfödning i SVEMUS. Vill man återuppta sin uppfödning
och komma tillbaka som registrerad uppfödare i SVEMUS med samma/nytt uppfödarnamn gäller
följande: Fullbetalande medlemskap i SVEMUS vid ansökningstillfället samt skickat in
ansökningsblankett och erlagt ansökningsavgiften. Vid godkännande erlägger man sedan Årsavgift för
uppfödning.
2. BESLUT:
Beslut om godkänd registrerad uppfödning tas av styrelsen och meddelas skriftligen till ansökaren och
även offentligt i klubbtidningen Husmusen och på hemsidan.
3. PERIODER OCH INTYG:
a. Intyg om registrerad uppfödning i SVEMUS utfärdas för varje period (1 januari - 31 december).
b. Inför varje ny period (1 januari - 31 december) skall en årsrapportering inkomma, vilken skickas ut
av styrelsen i god tid till uppfödaren. Sista datum som årsavgiften skall vara betald samt årsrapporten
inskickad är 20 januari.
c. SVEMUS förbehåller sig rätten att vid en anmälan till styrelsen eller vid allmän misstanke om
missförhållanden, kunna besöka uppfödaren och dess djurhållning med syfte att hjälpa och stötta
uppfödaren att finna en godkänd miljö för sina djur. Om besök ej tillmötesgås är SVEMUS skyldig att
vidareberfodra anmälan till Länsstyrelsen.
Missförhållanden kan vara otillräckliga burar och inredning, undernärda, vanvårdade möss, otillåtet
många möss i burarna, orent i matskålar, vattenflaskor och/eller burar. Det kan också röra sig om
smittor, ohyra, icke följda karantänsregler och/eller undanhållen information till köpare.
SVEMUS styrelse utser lämplig kontrollant som består av en eller helst två personer med lång
erfarenhet, stor kunskap och så objektiva som möjligt. Uppfödarregistratorn och/eller en av SVEMUS
domare är lämpliga kontrollanter men andra kan väljas i situationer då dessa är förhindrade eller har
en nära relation till uppfödaren som ska besökas.
d. Vid bevisbara missförhållanden skall intyget dras in. Beslut om detta sker genom styrelsen. Den
berörde skall dock ha en möjlighet att dessförinnan komma med ett bemötande.
4. NAMN:
a. Registrerat uppfödarnamn i SVEMUS är för all framtid skyddat och kan ej användas av någon
annan än innehavaren själv i SVEMUS sammanhang. Vid eventuell överlåtelse av uppfödarnamnet till
annan person behövs skriftligt tillstånd från innehavaren.

b. Vid registrering får uppfödaren använda sitt uppfödarnamn, men inte innan intyg erhållits eller efter
upphörande av registrering det vill säga ej registrerad uppfödare. Datum på intyget gäller, alltså får
inga ungar, kullar födda innan och efter det datumet erhålla uppfödarnamnet.
5. REGISTRERING AV KULL:
a. Samtliga möss uppfödda av en registrerad uppfödare måste registreras i SVEMUS. För att en kull
ska bära uppfödarens prefix måste kullen registreras innan den fyller 3 månader.
b. SVEMUS Registreringsbevis, och skriftligt skötselråd t ex SVEMUS informationsfolder, skall alltid
medfölja vid försäljning av mus uppfödd av registrerad uppfödare.
c. SVEMUS tillåter inte avel eller registrering av vilda möss.

6. ÖVRIGT
a. Som registrerad uppfödare i SVEMUS så förbinder du dig att följa Statens Jordbruksverks regler
och bestämmelser. Fullständig information om dessa regler och bestämmelser, kan beställas direkt
från SJV pÅ telefon 0771-223 223vxl, eller laddas ner från deras hemsida
http://www.jordbruksverket.se/
b. Som registrerad uppfödare, väljer du inte bara ut bra avelsdjur, du väljer köpare också. Det är
nämligen ej förenligt med SVEMUS målsättning att en registrerad uppfödare säljer sina möss till
djurförsök eller som rovdjursfoder. Om du säljer möss till zooaffärer, tag då reda på vad affären tänkt
göra med dina möss. Att sälja möss till zooaffärer i rent kommersiellt syfte, utan vetskap vad som
händer dem, är inte heller förenligt med SVEMUS målsättning.
c. Som registrerad uppfödare ansvarar du lika för dina egna och inneboende möss. I de fall den
registrerade uppfödaren sköter andras möss och/eller lånar ut plats till andras möss, anses dessa av
SVEMUS gå under den registrerade uppfödarens ansvar vad gäller krav av skötsel, avel, sjukdomar
osv. Vid missförhållanden av andras möss under dessa boendeförhållanden åberopas därför 3c

Jag förbinder mig genom min underskrift att följa ovanstående i allmänna bestämmelser för uppfödare
i Svenska Musklubben och har även tagit del av Svenska Musklubbens rekommendationer för
uppfödare.

Datum

Ort

Ansökarens underskrif

Blanketterna Allmänna bestämmelser för uppfödare i Svenska Musklubben och Ansökan om
uppfödning i Svenska Musklubben skall sändas åter med datum, ort och din underskrift till SVEMUS
sekreterare.

