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Referat fra forrige møte (10.3.15)
Ingen kommentarer.
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Oppfølgingspunkt fra forrige møte i styringsgruppen
HS har oppnevnt Anne Mette Sletthaug som medlem i styringsgruppen for ITsatsingen.
Vedr. elghundprøvene så har det vært møte mellom administrasjonen, NEKF og med
finsk leverandør. Fungerer fint så langt. En enkel avtale bør komme på plass siden
dette var en et av vedtaket i HS. Det jobbes videre med dette.
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Oppfølging vedtatt IT-strategi
NKKs IT- strategi 2015-2019 ble vedtatt i HS møte 22.4.15, sak 54/15.
Prioritere medlemsregister – jf. bl.a. møte mellom BIT/SG juni 2014 og strategien.
Bør få frem et prosjektmandat/rammer. Se også kulepunkt i strategien pkt. 5.1. vedr
NKKs medlemssystem.
Avls- og helsedata – jf. strategien – også det som er klubbenes behov bl.a. i fht
statistikk, rapporter, innavlsgrad mv. Adm. sjekker prisestimat for å kunne foredle
statistikk som ble påbegynt i «Dogsearch».
Oppfølging:
Adm. (EJ) sjekker hva som allerede eksisterer og vi har fått inn tidligere, kan
benyttes, hva DKK benytter, avklarer med Origin mv. Eks. sette mål på hva dette
skal gi av resultater for medlemstallet i fht tidligere/dagens utvikling.
HS notat til møtet i juni som kan gi estimat og ramme for videre arbeid. Forberedes
via epost i styringsgruppa.
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Mandat for styringsgruppen
Forslag til nytt mandat søkes tatt opp i juni-møtet. Oppdateres i fht RS og Eo.RS,
samt den vedtatte IT strategien. Ta også med fra referatene fra BIT tidligere.
Avklares i styringsgruppen via e-post.
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Eventuelt
a) «Personvern» for hund/sykdom på hund
Adm. sjekker med DKK, da det skal ha vært noen problemstillinger på dette
tidligere.

