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1.1

BAKGRUNN OG BEHOV

NKKs IT-strategi for perioden 2015 – 2019 er utviklet i Brukerforum IT (BIT) og ble vedtatt av
Hovedstyret 22. april 2015.
NKKs medlemssystem skal utvikles i tråd med klubber og forbunds ønsker og behov.
NKK skal tilby klubber, forbund og utvalgte grupper data som er viktig for god raseforvaltning
og avlsarbeid.
Klubber/forbund har gjennom BIT (brukerforum IT) prioritert medlemsverving.
I forbindelse med klubbenes raseansvar og arbeid med RAS er det viktig at helsedata på
hund er tilgjengelig på en enkel måte for klubbene.

1.2

RESULTATMÅL

NKKs IT-strategi pkt 5.1 peker på 2 hovedsatsingsområder (nedfelt i 4 kulepunkter):
-

Medlemsverving
Helsedata (registrering av nye helsedata og tilgang på rasedata)

Dette delprosjektet skal ha følgende resultatmål:
Medlemsverving:




Å gi klubber og 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
Å gi klubber og forbund større mulighet til å verve medlemmer

Helsedata:
NKK skal tilby klubber, forbund og utvalgte grupper data som er viktig for god raseforvaltning
og avlsarbeid. Dette betyr i denne fasen:


Forbedret tilgang for raseklubber og forbund til standardiserte data på hunder av
sin/sine raser, herunder:
o Populasjonsdata, HD-index og innavlsdata.
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1.3

EFFEKTMÅL

Medlem:
Gjennom flere år har man sett at medlemstallene synker med 2 - 3 % årlig.
Medlemskontingenten er en av de viktigste inntektskildene til klubber/forbund.
Det er derfor viktig for klubber/forbund har et godt verktøy for medlemsverving.
Effektmålet for delprosjektet medlem er at fallet i medlemstallet stoppes. I løpet av 2016 er
målsettingen å se at trenden i synkende medlemstall avtar.
Et godt verktøy alene vil ikke gi denne ønskede effekten. Det er avgjørende at
medlemsklubber og forbund etablerer gode rutiner for verving og oppfølging av
medlemmer.
Helse:
I forbindelse med klubbenes raseansvar og arbeid med RAS er det viktig at helsedata på
hund er tilgjengelig på en enkel måte for klubbene.
Effektmål for delprosjektet helsedata er at klubber/forbund løpende har tilgang til
årsstatistikk for områdene; Innavlsgrad, stamtavlekompletthet, kullstørrelse og HD statistikk
for sin(e) rase(r).

1.4

PROSJEKTETS VARIGHET

Dette prosjektet skal gjennomføres i perioden august 2015 – desember 2015.
1.5

ORGANISERING

Delprosjektmandat medlem og helsedata
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Figur 1 Prosjektorganisasjon

Prosjektteamet vil bestå av administrasjonen og IT-utviklingspartnere. Prosjektet
ledes av Elisabeth Jangås. Prosjektet vil løpende holde kontakt med BIT, som
forventes å ivareta dialogen med medlemsklubbene og forbund i tråd med mandatet
for BIT. Prosjektet rapporterer til Styringsgruppa og til Hovedstyret gjennom
Styringsgruppa.

1.6

RAPPORTERING OG KOMMUNIKASJON

Dette er et delprosjekt som vil ha positive virkninger for hele organisasjonen.
Det informeres jevnlig på nkk.no.
1.7

ØKONOMI

Budsjett for delprosjektet medlem er estimert til: kr 150 000,- -170 000,- i eksterne
kostnader.
Delprosjektet helsedata gjelder i første omgang og rydde i eksisterende «Rasedashboard» som ble opprettet for ca. 2 år siden (Klubbene/forbund har ikke tilgang til
denne). Det innebærer å flytte til intern server, rydde/gjenopprette «hunde-nav» med
kun hunder fra NKKs database og får «rase-dashboardet» til å kjøre som i dag.
Rase-dashboardet vil gi klubbene tilgang til Innavl prosenten, kullstørrelse, HD
statistikk og stamtavlekompletthet.
Budsjett for delprosjektet helsedata er estimert til: 120 000,- - 150 000,- i eksterne
kostnader.
En eventuell utvidelse av Rase Dashboardet, til å omfatte flere helsedata er ikke
estimert i tallet over.
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