
 
JOURHEMSAVTAL 

DJURENS VÄNNER JÖNKÖPING 
ORG.NR 802436-7230 

Kontaktperson: 
Din kontaktperson kommer att vara: _____________________________________________ 
 
Du kan nå din kontaktperson via: _______________________________________________ 
 
Under din tid som jourhem finns din kontaktperson till hands för rådgivning. Det är även till din 
kontaktperson som du kontinuerligt uppdaterar om kattens mående, utveckling och framsteg. 
Detta kan ske via telefonsamtal eller meddelande. Ifall att du inte hör av dig så har din 
kontaktperson rätt att kontakta dig och vid helt utebliven kontakt så har Djurens Vänner rätt att 
göra ett hembesök för att kolla läget. 
 
Veterinärbesök 
Djurens Vänner tar ansvar för veterinärkostnader och besöksbokning. Hör av dig till din 
kontaktperson om din jourkatt inte mår bra. Vid akuta fall - kontakta veterinären direkt. Vid 
behov så går det även bra att be föreningen om hjälp med transport till och från veterinären.  
 
Adoption 
Alla katter som adopteras ska vara vaccinerade och chippade. Djurens Vänner står för 
kastreringskostnad om detta ej kunnat göras tidigare. Ifall att du skulle vilja adoptera din jourkatt 
så har du självklart förtur. Du förbinder dig även till att eventuellt ta emot hembesök från 
intressenter. Du får inte adoptera bort din jourkatt på egen hand utan Djurens Vänners 
godkännande.  
 
Önskemål 
Jag kan vara jourhem under denna period: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Jag tar gärna emot en jourkatt som är: 

Äldre ☐ Yngre ☐ Kattunge ☐ Traumatiserad ☐ Försiktig ☐ Rädd ☐ Aktiv ☐ Inaktiv ☐  
Kattmamma (med kattungar) ☐ Akut omplacering ☐ Annat: __________________________ 

 
Max antal katter som jag kan ta emot under samma period: __________________________ 
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Jag intygar att jag kommer att: 
1. lugnt och metodiskt öva på moment som katten har svårt för.
2. hålla katten inomhus med ett eget utrymme där den kan vila i fred och ta det lugnt.
3. sköta regelbunden kloklippning, borstning av päls och ge eventuell medicin vid behov.
4. informera min kontaktperson om utveckling och framsteg hos katten.
5. låta spekulanter för adoption komma på hembesök för att träffa katten.
6. invänta Djurens Vänners godkännande och inte adoptera bort katten på egen hand.
7. återlämna all utrustning som följt med katten när den väl adopteras eller omplaceras.
8. endast hantera och omhänderta de jourkatter som jag skrivit avtal för.
9. hålla katten borta från balkonger som saknar nät eller inglasning.

Djurens Vänner ersätter  inte egendom eller annat som jourkatten eventuellt skadar eller förstör. 

Tillbehör/utrustning som ska återlämnas efter adoption eller omplacering: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Ersättning  
Djurens Vänner står oftast för ett startpaket när jourkatten flyttar in hos dig. Då får du med 
nödvändigheter som exempelvis transportbur, mat, kattsand och kattlåda. Ibland har föreningen 
överflöd av både mat och kattsand som skänkts till oss, kolla med din kontaktperson om det 
finns extra i lager som du kan hämta upp.  

I slutet av varje månad så kan du skicka in kvitto för förfrågan om ersättning till vår kassör. Det 
kan vara kvitton för medicin, kattsand och milersättning (vid veterinärbesök). Vid 2 stycken 
jourkatter utgår ersättning för kattsand med 100kr/månad. Det är helt frivilligt att efterfråga 
ersättning. Vid godkänd ersättning sätts pengarna in på avtalat konto. 

2 



 
Signering av jourhemskontrakt / jourhemskatt 
 
Katt / Katter: ________________________________________________________________ 
 
Namn: _____________________________________________________________________  
 
Adress: ____________________________________________________________________  
 
Telefon: ____________________________________________________________________ 
 
Mail: ______________________________________________________________________  
 
Vill helst kontaktas via: ________________________________________________________ 
 
Underskrift: _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Hembesöket utfärdades av: ____________________________________________________ 
 
Underskrift: _________________________________________________________________ 
 

Datum för hembesök: ____________________ 
 
 
Tack för din insats! Genom att du öppnar upp ditt hem så kommer vi kunna hjälpa fler katter att 
rehabiliteras och adopteras. Tveka inte att kontakta din kontaktperson vid eventuella frågor som 
uppstår både innan, under eller efter din tid som jourhem. 
 
Djurens Vänner Jönköping 
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