23. Mai 2017
Referent:

Anikken E Waaltorp

Knut Brekke, (gr.1), Edgar Waag (gr.3), Arild Nygård (gr. 6/4), Anne-Mette
Sletthaug (gr.8), Kristin Berger Mortensen (gr 9), Per Arne Flatberg (gr 10), Elisabeth
Tilstede: Jangås (leder IT-utvikling), Anikken E Waaltorp (IT-utvikling), Kirsten Gjersund (rep
ansatt NKK)

Forfall:

Inger Beate Vongravn Dyrstad (gr 2), Svenn Tore Feet (gr.5), Håkon A. Myhra (gr.7),
Geir B. Larsen (lokale hundeklubber/forbund)

Referat fra møte Brukerforum IT (BIT) 23.05.2017
Gjennomgang av referat fra møtet 14/2-17.
Godkjent.
Status vedtatte prosjekter:
- Nytt kullsystem lansert.
- Kjøpehund.no. Dersom man har ønsker om forbedringer til denne siden, må man kontakte
kommunikasjonsavdelingen i NKK.
- Har vært en del små endringer i dagens systemer. Eks endring av koeffisienter.
- Min side er kommet i nytt format.
Status andre IT-endringer
- Holder på med hd indeks. Helse ser på kriterier som skal tas med i beregningene, som eks
hvilke år de skal starte å regne fra. Vi har ryddet en del dataene.
- Fuglehund programmet. Holder på med testing. De skal benytte web-påmeldinger fra 1.7.
- Dødmelding jobbes det med.
- Etter fuglehund programmet er det blodspor prøvene som er neste prosjekt.

Innkomne saker:


Fullstendig Arra program for Jaktprøver for retrieverprøver, inkl. web-påmelding, katalog,
kritikker, premielister, resultatregistrering m.m. På ny plattform.
Sesong: Februar – november. Trenger dette ferdig i 2018, helst så fort som mulig. Pr dags
dato er den en i klubben som har laget et system for dette, men dette er en tungvint måte å
jobb på.



Norske Harehundklubbers Forbunds jaktprøveprogram løftes over på ny plattform;
Jaktprøvereglene er for tiden under revidering og skal være ferdig for iverksetting
prøvesesongen 2019-2020. NHKF ønsker i den forbindelse at prøveprogrammet for
harehunder løftes over på ny plattform slik at tidligere meldte/ønskede justeringer kan tas i
forbindelse med dette.
Bør være på plass 1. november 2019. Bør være ferdig i juni.

Begge prøvetypene har omtrent like mange startende hunder og omtrent like mange bevegelige
prøver.
Retriever har pr dags dato ikke noe system. Hare har et system som fungere og trenger ikke noe nytt
før i 2019.
BIT er enige om at man skal begynne på retriever prøvene så fort blodsporprøvene er ferdige.
Deretter hareprøvene. Starte på denne prøvetypen senest januar 2019.
Alle er enige om at målet er å få alle prøvetyper over på ny plattform. Man må sette opp noen
kriterier for hvilke rekkefølge man skal ta de ulike prøvetypene.
Krav for å melde inn endringer til BIT bør være at man kommer med et spekk.
Irsk Ulvhundklubb ønsker at det skal være mulig å få API løsning der klubbene kan hente ut
statistikker oftere og på en bedre måte.
Statistikk-prosjektet er en større jobb som man må ta del for del. Elisabeth tar dette med til
styringsgruppen. Det å få bedre statetikker er drøftet med Origin, som sier at selve jobben med å få
en publiseringsside for å få frem statetikkene går fort. Det som tar tid er å sette opp statistikkene,
dvs hvilke typer statetikker vi skal ha og hva som er innholdet i dem. Her må man samarbeide med
klubbene. Vil gjerne ha siden med statistikker åpen for alle, men dette må diskuteres med
kommunikasjonsavdelingen som drifter hjemmesiden. Origin kan jobbe med dette innimellom
andre prosjekter da de ofte kan ha litt dødtid.
Man må snart begynne å jobbe på prosjektet med min side pålogging for klubbsystemet. Dette er
viktig og kan ikke skyves for langt bakover i køen. Dette har vært utsatt litt pga bankid, som nylig
er tatt i bruk i NKK, noe man vil bruke på klubbsystemet også.
Styremøte 12 juni, HS 21.juni.

Neste møte: 26. september 12.00-15.00 (AVLYST)
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