Overordnet strategi for NKK:
Satsingsområder i perioden 2015 ‐ 2019:

Strategien definerer
følgende område for
satsing:(nøkkelord‐
tema)

Hovedstyrets handlingsplan

1. Ivareta hundens og hundeeierens interesser ved å ligge i forkant:
Ansvarlige og dyktige hundeiere, oppdrettere, klubber og forbund bidrar til å profilere hunden i
samfunnet og skape politisk forståelse for hundesaken. Vi må tenke nytt og mer offensivt i måten vi
tilrettelegger og profilerer hunden og hundeholdet på.
Episoder i samfunnet viser dessverre at hunder lett «trekker det korteste strået» i konfliktsaker.
Eksteriøre og mentale overdrivelser kan true hunders sunnhet og velferd, og hunders anseelse i
samfunnet. Kunnskap er en viktig forutsetning for at hundeeiere, oppdrettere og raseklubber skal
kunne ivareta hundene og rasenes utvikling på en god og ønsket måte.

2. Hundevelferd:
Vi fronter dyrevelferd i samfunnet og taler hundens sak. Vi vil ivareta mangfoldet og toleranse for
dette. Mulighet for hundene til å utøve naturlig atferd står sentralt i hele organisasjonen. Vi
tilrettelegger for generelle aktiviteter med hund og aktiviteter tilpasset rase. Vi tar et felles ansvar
for at avl av hunder skjer i ønsket retning jf pkt 3 og arbeider for at hunders rettsikkerhet blir
ivaretatt. Sammen jobber vi for at alle hundeeiere ønsker å være medlem i NKKs klubber og
forbund.

Politisk påvirkning
1

Ivareta hundens og hundeeierens interesser ved å ligge i forkant

1.1
1.1.1
1.2
1.2.1

Hovedmål:
Trygge hund og eiers rettigheter gjennom politisk påvirkning
Ambisjonsnivå/Delmål:
Økt rettsikkerhet for hund og eier

1.2.2

Sikre hundens plass og posisjon i samfunnet herunder øke forståelsen for hundens naturlige
atferd og verdi for enkeltmennesker og samfunnet.

1.2.3

Rovdyrpolitikk. Arbeide for å ivareta interessene til hund og hundeeier i rovdyrpolitikken

2.

Hundevelferd

2.1

Hovedmål:

2.1.1

Sikre god hundevelferd til glede for hunden og dens eier.

2.2

Ambisjonsnivå/Delmål:

2.2.1

Benytte varierte og effektive kommunikasjonskanaler for å fremme forståelse for og kunnskap om
hund og hundehold.

2.2.2

Bidra til forskning og utvikling av raseavl og god helse for hunderasene

2.2.3

IT‐systemene er lagt til rette for gode avls‐ og helsedata og videreutvikling i tråd med behov og
prioriteringer

2.2.4

Legge til rette for aktivitet med hund

Kunnskapsformidling, kommer
også inn ifm delstrategi 2 og 3

Hundevelferd

NKKs regioner, klubber og forbund jobber aktivt for at hundeiere skal føle tilhørighet til
hundemiljøet og kunne drive aktivitet med hund i sitt nærmiljø. Vi tilrettelegger for brukervennlig
informasjon og utvalgte tjenester for hundeeiere. Vi forstår raseavlens, hundeeieres,
medlemsklubbenes utfordringer og behov.

Aktivitet

Ansvaret for dyrevelferd, avl og helse ligger hos raseklubber, oppdrettere og hundeeiere. Vi
tilrettelegger for at hundeeiere, oppdrettere og raseklubber ivaretar sitt etisk og praktiske ansvar
for behandling av hunder. Vi arbeider for å skape politisk forståelse for hundens verdi og for
rettigheter og muligheter til å holde hund, utfolde seg med hund og opptre med hund i det
offentlige rom.

Politisk påvirkning som er
ivaretatt i 1.
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3. Avl av hunder skal skje i ønsket retning
Utviklingen av rasene skjer i tråd med rasestandard og alltid slik at det fremmer sunne og friske
hunder og motvirke potensielle eksteriøre og mentale overdrivelse som truer hundens sunnhet.
For brukshunder skal bruksegenskapene ha høy prioritet i avl, men også rasens eksteriør skal
vektlegges.
Kvalitetssikrede og gode data om helse, mentalitet, eksteriør og bruksegenskaper er viktig for å
kunne drive god raseavl. Det er derfor viktig med moderne IT løsninger som dekker foreliggende
behov jf pkt 4.

3.

Avl av hunder skal skje i ønsket retning

3.1

Hovedmål:

3.1.1
3.2

Avl av sunne og friske hunder i tråd med rasestandard
Ambisjonsnivå/Delmål:

3.2.1

Aktivit arbeid med BSI i raseklubber og i eksteriørbedømmelser skal vise postive resultater på
utsatte hunders helse

3.2.2

Alle raser skal ha RAS og de skal brukes aktivt

3.2.3

NKK skal spre generell kunnskap om avl og avlsarbeid. Avl skal være basert på kunnskap

Sunnhet, rasestandard, funksjon

Gode data

4. Tidsriktige IT‐løsninger som dekker aktuelt behov

Svært mange av NKKs IT kjernesystemer er modne for oppgradering og utviklingen medfører nye
behov. Klubber og forbund har gjennom mange år hatt udekkede behov for modernisering og økt
funksjonalitet for å kunne utføre sitt arbeide. Kvalitetssikrede og gode data om helse, mentalitet,
eksteriør og bruksegenskaper er viktig for å kunne drive god raseavl.
Vi har et stort potensiale til å få flere hundeeiere som medlem i NKKs klubber og forbund. Det er
behov for at medlemssystemet i større grad støtter arbeidet i klubber og forbund i deres arbeid
med medlemsrekruttering og oppfølging.

4 Tidsriktige IT‐løsninger som dekker aktuelt behov
Investeringer i IT skal alltid ha
fokus på å løse klubbenes behov
evt. at administrasjonen skal
kunne levere bedre ‐ eller mer
effektivt
4.1

Hovedmål:

4.1.1
4.2

Utvikle tidsriktige IT‐løsninger som dekker aktuelt behov
Ambisjonsnivå/Delmål:

4.2.1

4.2.3

Moderne IT‐løsninger for hundedata og avlsarbeid samsvarende med medlemsklubbenes ønsker.
Medlemssystemet er lagt til rette for oppfølging og enkel og effektiv kommunikasjon med
medlemmene.
Nye medlemmer kan melde seg inn i klubb eller forbund på en enkel måte og uten bistand fra
NKK, klubb eller forbund ‐ oppnådd, men skal rapporteres på ved RS 2018?

4.2.4

NKKs nettside oppleves som brukervennlige og med god kvalitet

Nye medlemmer

4.2.2
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5. Fortsette arbeidet med å bygge en god organisasjon og organisasjonskultur innenfor rammen av nye NKK

5.
5.1

Fortsette arbeidet med å bygge en god organisasjon og organisasjonskultur innenfor rammen
av nye NKK
Hovedmål:

NKK har det siste tiåret gjennomgått omfattende omorganisering. Det gjenstår fortsatt arbeid for å
få alt på plass. Det er tildels fortsatt en jobb å gjøre i forhold til å erkjenne – og tilrettelegge for at
det ikke lenger er enkeltmedlemmer men klubber og forbund som er NKKs nye medlemmer. Dette
betinger endret fokus og endringer i forhold til prioritering av arbeidsoppgaver i NKKs ansatte
administrasjon. Det må arbeides for å etablere en bedre balanse mellom det fokus – og den
bistand som ytes fra administrasjonen til de ulike aktiviteter som utøves i klubber, forbund og
regioner.

5.1.1

Fortsette arbeidet med å bygge en god organisasjon og organisasjonskultur

Samlet gir dette grunnlag for en ny vurdering av hvordan ressursene i administrasjonen benyttes og
hvordan administrasjonen skal organiseres og hvilken kompetanse som vil være nødvendig i
Det er behov for ny kompetanse
fremtiden. NKK skal jobbe kontinuerlig med å sikre at organisasjonen er godt organisert, har et godt
i administrasjonen. Det må
regelverk og at delegering skjer så langt det er hensiktsmessig. Vi jobber sammen på tvers av ulike
etableres gode
deler av organisasjonen for å oppfylle Norsk Kennel Klubs visjon, formål og fastsatte mål. Sammen
samarbeidsarenaer.
bygger, anvender, deler og videreutvikler vi organisasjonens kompetanse. Vi tilrettelegger for gode
samarbeidsarenaer internt i organisasjonen og med våre samarbeidspartnere.

5.2

Ambisjonsnivå/Delmål:

Vi legger vekt på godt samarbeid i Norden og internasjonalt med FCI. NKK vil profitere på bedre
samhandling og samarbeid mellom ulike deler i organisasjonen. Mange saker sendes på høring i
organisasjonen og det er behov for økt respons og gjennom dette økt innflytelse på flere områder.
Bedre tilrettelagte IT løsninger vil kunne gi viktige forbedringer og samhandling for klubber og
forbund i forbindelse med arrangementer og aktiviteter. Det søkes samarbeid innen Norden der
hvor det anses formålstjenlig.

5.2.1

NKK skal være tilpasset at det er klubber og forbund som er NKKs medlemmer og primære
kunder

5.2.2

Alle aktiviteter i NKK er underlagt en særkomite som har fagansvaret for aktiviteten på nasjonalt
nivå. De ulike aktivitetsområdene/særkomiteene skal tilbys tjenester av lik art fra NKKs
administrasjon. Utført med skal vel rapporteres ved RS 2018?

5.2.3

Saksbehandlings‐ og høringssystemer er revidert på bakgrunn av behovene i organisasjonen

5.2.4
5.2.5

Etablert samarbeid på relevante områder innen Norden og har økt vår kunnskap om
internasjonalt arbeid.
Ny kompetanse i administrasjonen

5.2.6

Etablere bedre dialog med miljøene

Organisasjonskultur herunder:
erkjene at det er klubbene som
er medlemmene nå. Bedre
balanse i de tjenester som ytes
respektive miljø.

Øke vår kompetanse om ‐ og
innflytelse på internasjonale
arenaer.
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6. Økt kvalitet i alle ledd
Kvalitet er å møte enhver henvendelse på en imøtekommende måte. Kvalitet er å stille gode
spørsmål og gi relevant informasjon. Kvalitet er å følge retningslinjer og regelverk. Kvalitet er å
møte hverandre med respekt og tillit. Vi forbedrer og effektiviserer våre tjenester og vår måte å
jobbe på. Vi tilrettelegger for godt kvalifiserte og profesjonelle tillitsvalgte, arrangører og ansatte.
Vi opptrer med forutsigbarhet og fremstår som en samlet organisasjon på tvers av klubber,
forbund, regioner og administrasjon. Vi erkjenner å ha forbedringspotensial både i forhold til
kvalitet og kultur i flere ledd av organisasjonen. Økt kompetanse om og etterlevelse av
retningslinjer og regelverk,
samt i vår tilnærming til kommunikasjon og konfliktløsning vil kunne frigjøre ressurser i ulike deler
av organisasjonen som kan benyttes til økt produktivitet.

6

Økt kvalitet i alle ledd

6.1

Hovedmål

6.1.1

Økt kvalitet i alle ledd

6.2

Ambisjonsnivå/Delmål:

6.2.1

Færre konflikter internt i klubber og mellom deltagere, og færre klager på regelbrudd

6.2.2

Høy produktivitet i administrasjonen
Våre IT‐systemer er tilrettelagt for å sikre kvalitetskontroller i tråd med retningslinjer og
regelverk

Kvalitet og produktivitet i
administrasjonen

Kvalitet i retningslinjer og
regelverk
Organisasjonskultur

6.2.3
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Utenfor den direkte beskrivelsen av mål i overordnet strategi:

7.1
7.1.1
7.2

Hovedmål
Optimal forvaltning av NKKs økonomiske ressurser
Ambisjonsnivå/Delmål:

7.2.1

Sikre NKKs inntektsgrunnlag for å kunne yte samme ‐ eller bedre tjenester

Medlemsutvikling

8.1

Hovedmål

Medlemsutvikling er avhengig av flere faktorer bl.a.:

8.1.1
8.2

Medlemsutvikling
Ambisjonsnivå/Delmål:

Økonomistyring

‐ Kjennskap til NKK
‐ Omdømme

Opprettholde eller øke NKKs medlemsmasse for å sikre NKKs formål.

Omdømme
Sendt på høring 20. februar 2018:
Norsk Kennel Klub skal være den ledende organisasjonen for ansvarlig raseavl og hundehold i
Norge.

9.1.
9.1.1

Hovedmål
Styrke NKKs omdømme. NKK er den ledende organisasjone for ansvarlig raseavl og hundehold i
Norge

Mer enn 120 års erfaring med avl av sunne og funksjonelle rasehunder skal være fundamentet for å
utvikle Norsk Kennel Klub til å bli Norges hundeeierorganisasjon.

9.2

Ambisjon/Delmål:

NKK skal være hundeeiernes talerør i det offentlige rom og sikre hunden og hundeeiernes plass i
samfunnet.

9.2.1

Øke kjennskap om NKK

9.2.2

Øke antall medlemmer i våre klubber

