Forslag på vegne av Norsk Dalmatinerklubb, Norsk Bulldogklubb, Norsk Terrierklubb, Norsk Myndeklubb, Norsk Briard Klubb, Norsk Lagotto
Klubb, Norsk Shetland Sheepdog, Norsk Boxer klubb, Norsk Chinese Crested Klubb, Norsk Chiahuahuaklubb, Norsk Schnauzer Bouvierklubb,
Irsk Ulvehundklubb Norge, Norsk Akitaklubb, Norsk Tibetansk terrier klubb, Norsk Belgisk Fårehundklubb, Norsk Freestyleforening, Norsk
Berner Sennenhundklubb, Norsk Cavalierklubb, Norsk Rottweilerklubb, Raseklubben for Dansk Svensk Gårdshund, Norsk Bearded Collie
Klubb, Norsk Welsh Corgi Klubb og Norsk Doberman Klub.

Hovedstyrets handlingsplan 2022 – 2023
Handlingsplanen skal sikre og bidra til at NKKs formål slik dette er beskrevet i NKKs lover blir realisert, og herunder
bidrar til god balanse og dialog mellom forskjellige interesser.
Hovedstyret skal årlig rapportere til RS på status og hva som konkret er gjort for å oppfylle handlingsplanen.
Hovedstyrets handlingsplan
2022-2023
Hovedmål
Medarbeidertilfredshet
•

NKK skal ivareta og øke de
ansattes
medarbeidertilfredshet

•

Administrasjonens ansatte
skal oppleve trivsel og være
stolte av jobben sin.

•

Hvordan oppfylle målene
•

Vi skal bygge kultur basert på tillit, respekt, åpenhet og involvering.

•

Det skal gjennomføres medarbeiderseminar for å bygge samhold og gi faglig
påfyll til de ansatte.

•

Det skal lyttes aktivt til de ansattes behov, og det skal tas med i HS sitt
beslutningsgrunnlag.

•

De ansatte skal få muligheten til å ta kurs og gjennomføre eventuell
videreutdanning.

•

NKK skal ha tilstrekkelig antall ansatte til å håndtere arbeidsmengde.

•

Resultater fra alle dagens offisielle prøve- og aktivitetskonkurranser skal
kunne registreres på den enkelte hund senest innen 31.12.2023.

•

Ved utgangen av handlingsplanperioden skal minimum 90% av alle prøver og
aktivitetskonkurranser ha IT støtte for arrangør.

•

Prosjekt «Nytt design NKK registreringsbevis» skal etableres innen 1.3.2022
og være iverksatt senest innen 1.6.2023.

•

NKKs klubber, forbund og deres medlemmer, samt regioner, skal kunne nå
NKKs administrasjon via telefon innen fastsatte rammer.

•

Fire utgaver av Hundesport i 2022 skal publiseres på papir.

•

Det skal utvikles en digital utgave av Hundesport som skal oppdateres jevnlig
og tilby aktuelle saker og oppdateringer.
Tillitsvalgte og medlemmer i klubber, forbund og regioner er en stor ressurs
for NKK som besitter mye kunnskap. Disse må involveres i NKKs arbeid mot å
bli en større og mer synlig organisasjon.

Organisasjonen skal ha
dyktige ansatte som har
nødvendig kompetanse og
gjennomføringsevne

Hovedmål
NKK skal levere bedre
medlemsservice

Hovedmål
Et større og mer synlig NKK

•

•

NKK skal ha tydeligere stemme både politisk og i media. NKK skal lyttes til i
større grad i samfunnsdebatten og i prosesser, herunder
o årlig ha møter med politiske partier i regjering og de største
opposisjonspartiene
o få medie-/pressedekning minst 6 ganger per år med saker NKK selv
tar opp, uttalelser i saker om hund, kronikker mv.
o klubber, forbund og regioner som får henvendelser om eller ønsker
å uttale seg i mediene skal informere NKKs mediekontakt for
koordinering og ev. bistand.

•

Representanter fra klubber, forbund og regioner skal tilbys kurs i
mediehåndtering.

•

NKK skal gjennom samarbeid med klubber og forbund drive utvikling slik at
alle medlemmene skal har kommet til blir og deltar aktivt i organisasjonen.

