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Referat fra møte styringsgruppa - IT satsingsprosjektet 29.10.2015
Sak 10/15

Referat fra forrige møte (01.06.15)
Endret punktet eventuelt. Eller godkjent.

Sak 11/15

Styringsgruppens Mandat.
Styringsgruppens mandat ble godkjent i HS 6/15 sak 100/15.
Gjennomgikk mandatet.

Sak 12/15

Status delprosjekt Medlemsverving og Helse på hund
Prosjektet er startet hos utvikler. IT-utvikling får dette til test i uke 45/46.
Medlemsverving er forventet lansert i desember.
Helse på hund jobbes det også med hos utvikler.
Utvikler har bekreftet at de vil holde seg innenfor kostnadsrammen på maks kr.
320 000,-. Også Helse på hund planlegger med driftssetting i 2015. EJ følger opp
dette og informerer SG.

Sak 13/15

Neste prosjekt
BIT har hatt møte 20. oktober 2015, hvor innkomne saker ble diskutert. BIT vedtok
at de ønsker resultatregistrering av trekkhundprøver for de polare raser skal startes
som et delprosjekt under prosjekt for intensivert IT-satsing.
Det vil være gjenbruk av allerede eksisterende resultatregistrering som benyttes av ½
parten av prøvetypene som blir arrangert, med noen få tilpasninger. Det vil ikke
gjelde påmelding, katalog og spannskjemaer. IT-utvikling har hatt møte med de tre
raseklubbene for de polare raser, og de er gjort kjent med at prosjektet gjelder
registrering av resultater for enkelt individer.
Styringsgruppen for intensivert IT-satsing er enig i at Resultatregistrering av
trekkhundprøver for de polare rasene fremmes for HS som forslag til nytt delprosjekt
under Intensivert IT-satsing med en kostnadsramme på kr 80.000 – 100.000 og med
planlagt prosjektstart første kvartal 2016. Utkast til mandat for prosjektet ble
diskutert i møtet.
Eventuelt
 EJ redegjorde for løsning for ringadministrasjon brukt på EDS og mulighet for
synergi effekter.




EJ informerte om endringer/ forbedringer/ rettelser gjort i dagens IT-løsninger.
Dette bør publiseres mer aktivt på NKKs nettside og Hundesport.
Harald informerte om at han ikke tar gjenvalg til HS og at nytt HS etter RS 2015
må se på sammensetning av SG for intensivert IT-satsing

