
 

 
 

 
   14. mars 2016 

Referent: Elisabeth Jangås 

Tilstede: 

 

Harald Bruflot, Anne Mette Sletthaug, Kjell Enberget, Trine Hage og Elisabeth 

Jangås. Svenn Tore Feet på telefon 

Forfall:  
    

  

Referat fra møte styringsgruppa - IT satsingsprosjektet 14.03.2016 
 

Sak 1/16 Konstituering av dagens møte 

Harald Bruflot ble av HS 12/15 valgt til å fortsette som leder av SG-IT. Anne Mette 

Sletthaug er valgt tidligere fra HS som representant fra klubbene. (AMS sitter også i 

HS og vil være kontaktpersonene fra SG IT til HS). 

 

Sak 2/16 Referat fra forrige møte 29.10.2015 

Godkjent 

 

Sak 3/16 Status på vedtatte prosjekter 
Fremdrift på prosjektene: 

Medlemsverving og helse på hund: 

Medlemsverving er startet hos utvikler. Pga andre prosjekter har framdriften blitt 

påvirket. Det har nå startet igjen. IT har fått første testversjonen, denne kom i 

november 2015. Arbeid gjenstår. 

Helse på hund slik bestillingen beskrev, er ferdig. Ikke tilgjengeliggjort for klubber 

ennå. SG IT diskuterte hvem som skal ha tilgang til hva og konkluderte med 

følgende: 

1. Det må gis tilgang for raseklubber og forbund med raseansvar 

2. Raseklubber og forbund med raseansvar forespørres om eventuelt andre skal ha 

tilgang/ eventuelt om det ønskes full åpenhet   

Resultatregistrering av Trekkhundprøver for polare raser: 

Utvikling er startet. En testversjon blir levert til IT rett før påske. IT tar kontakt med 

klubbene, slik at de kan være med å teste. Dette vil skje etter påske. 

 

Økonomi i prosjektene: 

Prosjekt 1 – Medlemsverving og helse på hund. 

Tildelt ramme kr. 320 000,-. Til nå brukt kr. 160 700,-.  

Vi vil holde oss innenfor ramme gitt av HS. 

 

 

Sak 4/16 Referat BIT møte 1/3-16 
SG gikk gjennom referatet fra BIT møtet 1/3-16.  

SG-IT ønsker å få alle saker som er behandlet i BIT, slik at SG kan se hva som er 

kommet inn og hva som ønskes prioritert. Det er SG-IT som innstiller til HS. 



IT lager og ajourholder fortløpende en oversikt over innkomne/behandlede saker i 

BIT som sendes SG sammen med referat fra BIT.  

Sak 1/16 Endre sikkerhetsmodell for klubbadministrasjon til personlig innlogging. 

Gjøre Min Side kompatibel for mobil/nettbrett. 

Innhente estimert prisoverslag for begge delene. IT har fått prisoverslag for del 1 – 

Endre sikkerhetsmodell for klubbadministrasjon, estimert kost kr. 280 000,- og det 

vil ta mellom 5-8 uker å lage dette. 

IT må be om estimert kostnad på Endre Min Side til å bli kompatibel for 

mobil/nettbrett. 

Disse to sakene tas opp i SG møte 10/5-16 før det evt. sendes til HS. 

Sak 2/16 SG ble enige om Rapportgenerator går ut fra satsingsprosjektet og tas over 

drift. IT lager en oversikt over de mest etterspurte uttrekkene som i dag tar kapasitet 

fra administrasjonen/ IT å lage. Denne oversikten over uttrekk skal danne 

utgangspunkt for en rapportgenerator som skal dekke de mest etterspurte uttrekkene. 

Det må være mulighet å legge til flere uttrekk senere. 

SG holdes informert om prosessen/ framdrift. 

Sak 3/16 IT og admin tar dette direkte med klubbene og programmerer. SG holdes 

informert. 

Sak 4/16 Uttrekk til klubbene; se sak 2/16 

Sak 5/16  Nytt prøveprogram for registrering av prøveresultat: Norsk 

Dachshundklubbers Forbund ønsker et fullstendig prøveprogram for sine prøvetyper; 

drev, hi, blodspor, ferskspor. Det benyttes enkel resultatregistrering pr. i dag.  Dette 

er en stor jobb, vi må da se på hele Terminlisten for prøver og evt. ta en prøve ad 

gangen.  

Sak 6/16 Telefonnummer på medlemsfaktura, saken overlates til administrasjon 

Sak 7/16 Endringer i Agilityprogrammet. Det meste som har innkommet på dette 

gjelder feil i systemet. Administrasjon ser på om dette er brukerfeil eller reelle feil i 

programmet. Overføres til administrasjon. 

Sak 8/16 Jaktprøveprogram for fuglehunder og elektronisk påmelding: SG vedtok at 

en representant fra FKF og IT har et møte for å gå igjennom «spekk» for evt. nytt 

prøveprogram for Fuglehundprøver. 

Sak 9/16 Påmeldingsapplikasjon for påmelding til NKKs aktiviteter: se sak 8/16 

Sak 10/16 Reforhandle Avtale om bruk av elektronisk påmelding i DogArra hos 

NKK: FKF mener 6,5 % for elektronisk påmelding er for dyrt. BIT ba 

administrasjonen om se på evt. et pristak på dette. 

Sak 11/16 Ble ikke diskutert i SG 

Sak 12/16 Ble ikke diskutert i SG 

 

 

Sak 5/16   Vurdere om SG skal innstille til HS om neste prosjekt skal være  

«Rollebasert sikkerhetsmodell for klubbadministrasjon med personlig login». 

«Tilpasse Min Side til mobil/nettbrett». 

Del 1 - Rollebasert sikkerhetsmodell: IT har fått en estimert kostnad på kr. 

280 000,- 

Dette vil ta 5-8 uker å lage, i tillegg kommer testing og feilretting i forbindelse med 

testing. 

Del 2 - Gjøre Min Side kompatibel for nettbrekk/mobil; IT innhenter er 

prisoverslag på dette. IT forklarte at dette er en stor jobb, og at vi må ta denne i 

deler. SG ønsker prisoverslag på dette til neste SG møte 10/5-16. 

 

Det gjenstår arbeid på igangsatte prosjekter. SG har som mål å fremme forslag om 

eventuell igangsetting av nytt prosjekt og tildeling av ramme til HS møtet som er 

planlagt 25. mai 2016.  



 

 

Eventuelt Neste møte i SG 10/5-16. 

 

IT har fått egen side på nkk.no. Her med undermenyer BIT – Styringsgruppa og  

IT-Prosjekter. Referater fra BIT – SG IT vil bli lagt ut her når de er godkjent. 

 

Styringsgruppen uttrykte stor tilfredshet med jobben som Elisabeth gjør i rollen som 

prosjektleder. 

 

 

 

  

 

 


