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Torbjørn Dybdahl (IT)
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Agenda:
1. Referat fra forrige møte
2. Kommentarer til agenda
3. Dato og formaliteter for videre møter/samlinger
4. Bit sin viktige rolle i det videre arbeidet.
Hvordan utøve roller/ansvar i prosjektet samt hvordan BIT medlemmene kan være representanter
for de klubbene de representerer. Skal BIT være rådgivende på funksjonalitet, så kreves det et godt
fungerende system. Alle bes å tenke igjennom dette til møtet.
5. Mandat BIT. Vi legger frem forslag til formelt Mandat.
6. Status prosjekt, IT satsingen
7. Navnevalg på prosjekt; it satsingsprosjektet (tenk gjennom et godt navn på prosjektet og fremtidig
fagsystem)
8. Hvordan bringe inn de som i dag mangler i dette forum?
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Referat:
1. Referat fra forrige møte
Referatet fra forrige møte ligger på www.projectplace.com. Alle dokumenter finner man under
menypunktet Dokumenter.
Snakket raskt om at det kan være lurt å følge den ukentlige opplæringen som går på web og telefon
en gang for å komme inn i hvordan Projectplace fungerer. Torbjørn har lagt inn en link til denne
siden under fanen Prosjektoversikt.
2. Kommentarer til agenda
Ikke noen nevneverdige kommentar til agendaen.
3. Dato og formaliteter for videre møter/samlinger
Det skal møtes minst 2 ganger per år. Ved behov kan vi ha flere møter. Neste to møter (sekretær
inviterer snarest):

Tirsdag 18. juni (kl 15-19)

Tirsdag 19. november (hele dagen)
4. BIT sin rolle
BIT-representantene skal fungere som bindeledd mellom IT/NKK og de BIT-representanten
representerer. Den skal filtre/systematisere og behandle henvendelser, og ved behov melde videre
til NKK IT. BIT representantene må sørge for å ha en aktiv og to-veis kommunikasjon mot klubbene
de sitter som representanter for. Det ble tegnet kommunikasjonsflyt diagram som vil bli lagt ut etter
påske.
Vi skal bruke Projectplace aktivt i samhandlingen. Representantene må logge seg inn, sørge for
opplæring, vedlikeholde og holde seg oppdatert. Representantene deler dokumenter, diskuterer og
gir tilbakemeldinger i dette forumet.
Det er viktig å være ærlige om status. Slik unngår man gap i forventninger og får ro til å fokusere på
det RS har bedt om (Spor2).
5. Mandat BIT
Torbjørn la fram forslag til Ansvars og oppgave BIT. Enighet med små endringer. Ny versjon legges ut
på prosjektplassen for gjennomsyn. Etter det er dokumentet endelig og gjeldene. TD tar dokumentet
så til HS til formell godkjenning.
6. Status prosjekt, IT satsingen
TD informerte om hva som her skjedd siden han startet i NKK og frem til i dag.
Prosjektet har utviklet seg fra å være et risikodempende og slankende teknisk initiativ til å orientere
seg mot å definere kjernetjenester NKK skal tilby, og IT systemer som behøves for å understøtte det.
Prosjektet kan føre til større endringer enn det man har tenkt til nå, blant annet med mulig økt
interaksjon og samhandling med profesjonelle aktører.
BIT representantene gir uttrykk for at det har skjedd markante bedringer i systemene, og at dagens
system er godt nok for å kunne ivareta medlemsbehovene. Det er viktigere å ha fokus på
grunnleggende bedring (Spor2), enn å fikse i detaljer på dagens plattform.
7. Navnevalg på prosjekt
Ikke kommet langt nok i prosessen om å finne et nytt navn til å kunne presentere 3 navn.
Torbjørn bestemmer dette i løpet av uken, deretter vil dette bli presentert. Dette er for å engasjere,
ikke viktig i egentlig forstand. Det ble diskutert litt hvordan det står til med lignende systemer i andre
land. Det kan være Norge ligge langt fremme gjennom denne satsingen, og at vi kan bli et
referanseprodukt i internasjonal sammenheng. Ref. F.eks. Dommerguiden.
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8. Hvordan bringe inn de som i dag mangler i dette forum
Hverken BIT eller NKK har det egentlige ansvar for om alle engasjerer seg. Men, om man ikke er
engasjert, da løper man den risiko at man ikke får medbestemme.
9. Eventuelt
Opplyste om at IT avdelingen planlegger informasjons-vindu ut mot brukere som oppdateres
løpende: www.nkk.no/it
Vannprøver Newfoundlandshund; Styret i klubben vil svært gjerne ha resultatene synlig på DogWeb.
De kan håndtere påmelding osv selv. De sender innspill og forslag til Torbjørn.

Oppgaver:
-
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TD: Tegn kommunikasjonsflytdiagram. TD
TD: Torbjørn skriver et informasjonsbrev og sender dette til BIT som igjen vil videreformidle
dette.
AW: Lage en liste med mailadresser til hver BIT-Rep. over klubbene de representerer.
Torbjørn: Sende informasjon til BIT – medlemmene rett etter møtet i styringsgruppen 11. april.
AW: Anikken sender en mail til gruppe 1 og 3 og inviterer til at de velger en representant til BIT.
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