
 
MANDAT   

 Ressursgruppe utstilling 
 

 
 
 
Formål med ressursgruppen  
 
Gruppens mål er at NKK skal arrangere nordiske og internasjonale utstillinger av høy 
kvalitet; herunder høy profesjonalitet, godt tilbud til våre utstillere, høyere 
påmeldingsantall og bra gjennomføring for utstillere, dommere og øvrig ringpersonell. 
 
 

• Bistå i arbeidet med kvalitetsheving og kvalitetssikring av NKKs utstillinger.   

• Være et spesialutvalg for NKKs hovedstyre, administrasjonen og de av NKKs 
regioner som arrangerer NKK utstillinger. 
 

• Foreslå forbedringer/ endringer/ tillegg til dagens utstillingsorganisering. 
 

Samarbeid 
Ressursgruppen skal samarbeide med administrasjon v/Aktivitetsavdelingen, samt andre 
komiteer og utvalg i saker der dette er naturlig. 
 
Oppnevning 
Medlemmene i ressursgruppen oppnevnes av NKKs hovedstyre. Oppnevningen gjelder for 
perioden 17.10.2018 – 31.12.2021. Videre oppnevning gjøres etter evaluering av første 
periode. Evalueringen gjøres av UKT og HS. 
 
Administrasjonen har 2 medlemmer i gruppa; leder i Aktivitetsavdelingen (eller dennes 
stedfortreder) og NKKs plassjef. 
 
Hovedstyret har 1-2 medlemmer i gruppen. 
 
Medlemmer  
Medlemmene som oppnevnes i ressursgruppen skal være personer med god kjennskap til 
utstillinger, både som deltaker, arrangør og andre relaterte funksjoner. 
 
Ledelse 
HS utnevner leder av ressursgruppen. Ut over dette administrerer gruppen seg selv.  
 
Oppgaver  
 

• Gjennomgang av dagens utstillingsrutiner og foreslå konkrete endringer/ 
forbedringer/ tillegg (arrangørens faste ansvar og oppgaver, herunder ivaretagelse 
av ringpersonell og dommere) 

• Innspill knyttet til eksisterende sponsoravtaler og foreslå andre/nye sponsorer på 
arrangementene (høyere inntektsmuligheter, bedre markedsføring av NKKs 
arrangementer samt et bedre tilbud til utstillere) 

• Innspill knyttet til teknisk gjennomførelse av NKKs utstillinger og foreslå endringer/ 
forbedringer/ tillegg til dagens ordning (ivaretagelse av hund og utstiller under 
utstillingsdagen) 



• Innspill knyttet til dagens Nordiske og Internasjonale utstillinger, inkludert Norsk 
Vinner (når, hvor og hvilken type utstillinger) og foreslå endringer/forbedringer/ 
tillegg til dagens oppsett. (bredere tilbud på færre arrangement)  

• Kvalitetssikring og utvikling av arrangementene: foreslå evalueringsmuligheter og 
metoder 

• Innspill til effektivisering av utstillingsdagen og foreslå 
endringer/forbedringer/tillegg til dagens ordning (høyere profesjonalitet og 
forutsigbarhet) 

• Ivaretagelse av det kynologiske arbeidet: foreslå minimumskrav for god 
ivaretagelse av hunden og dommeren under bedømming (forhold i ringen, 
ringpersonalets kompetanse mv) 
 

Møtevirksomhet 
• Ressursgruppen avholder møter etter behov og på frivillig basis. 
• Administrasjonen er ansvarlig for å innkalle til møter/telefonmøter i samsvar med 

leder av ressursgruppen. 
• Referat fra møter skal publiseres på nkk.no.  

 
Økonomi 

De tillitsvalgte medlemmene i ressursgruppen arbeider som utgangspunkt på frivillig 
basis og uten kostnadsdekning.  
 
Ved behov for møter/annet som påfører NKK kostnader må dette vurderes i fht fastsatt 
budsjett av administrasjonen. 
 

Taushetsplikt 
Fortrolige personopplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes 
videre til utenforstående, taushetserklæring regnes som undertegnet ved undertegning 
av mandatet.   

 
 

 
 
 
 

Mandatet er godkjent i NKKs hovedstyre 17. oktober 2018  
 
 
Jeg takker ja til vervet som medlem i ressursgruppen, og har gjort meg kjent med 
innholdet i mandatet. 
 
 

  
sted/dato                    medlemmets underskrift  


	Taushetsplikt

