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Godkjent uten kommentarer.
* IT strategi
Kort gjennomgang av eksisterende systemer og oppbygging.
Punkter som ble diskutert:


Raseklubbene skal ta et visst ansvar – også for datakvalitet på medlemmer og resultater på
hund.
Dette knytter seg mot NKKs satsingsområder punkt 2 Hundevelferd, 3Avl av hunder skal
skje i ønsket retning og 6 Økt kvalitet i alle ledd. En invitasjon til å bli pålagt
klubber/forbund om å ta dugnader på å forbedre datakvalitet på medlemsdata, hunder og
utstillings/prøveresultater.



NKK sentralt skal utvikle og eie medlemssystemet – alle skal benytte samme system/base
Det bør tilstrebes å få unik identifikator (personnummer) på medlemmer.



Gi klubber/forbund større mulighet til å få informasjon om potensielle medlemmer
o automatisk (systemgenerert) informasjon om nye valpeeiere av egen/egne raser
o automatisk (systemgenerert) informasjon om innmeldinger og utmeldinger



NKK skal jobbe for å få til en unik identifikator for hund (spørsmål og diskusjon på dette –
også kobling mot foreldre – gentesting/DNA profil i fremtiden?).



NKK skal ha og ta vare på alle de dataene som følger av de prøvene som er offisielt
godkjent.
Stamtavler og medlemmer vesentlig.



Prøver/aktivitet som omfatter mange klubber/forbund (raser) skal primært utvikles og
forvaltes av NKK



Spesifikke raseprøver kan (skal?) utvikles av raseklubber/forbund gitt at
o det foreligger vedtatt regelverk
o de fyller kriterier som gjør det mulig å utveksle data
o forplikter klubber/forbund til å levere data
o at resultatdata på hund eies av NKK (ved diff er det NKKs database som er
gjeldende) (følger av raseforvaltningsansvaret? Kan være utfordringer knyttet til små
klubber/raser, samsnakking med nordiske land om prøver)



Systemer for helsedata som omfatter mange klubber/forbund (raser) skal primært utvikles og
forvaltes av NKK
o Helsedata som kreves for registrering, avl mv skal utvikles og eies av NKK



Raseklubber/forbund skal få enkel tilgang til standardiserte data på hunder av sin/sine raser
o og tilgang til ev. rådata på egen rase
o og til å kunne kjøpe spesifiserte rapporter



NKK skal tilstrebe samkjøring av data på hund mellom de nordiske land
(burde utveksle på stamtavler, utstillingsresultater - gir bedre datakvalitet, lavere kostnader
mv.)



Datavarehus

(Systemeiere – hvilke skal vi ha? Hva med lovverket i Norge – er vi pålagt noe her?)

*Neste møte
Onsdag 11.februar 15 kl. 1500 - 1730

2

