Hovedstyrets handlingsplan for 2022 - 2023
Handlingsplanen skal sikre og bidra til at NKKs formål slik dette er beskrevet i NKKs lover blir realisert,
og herunder bidra til god balanse og dialog mellom forskjellige interesser.

HOVEDMÅL

HVORDAN OPPFYLLE MÅLENE?
• Vi skal bygge en kultur på respekt, tillit og folkeskikk

Medarbeidertilfredshet
• NKK skal ivareta og øke de ansattes medarbeidertilfredshet
• Administrasjonens ansatte skal oppleve trivsel og være stolte
av jobben sin.
• Organisasjonen skal ha dyktige ansatte som har nødvendig
kompetanse og gjennomføringsevne.

• 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 i større grad oppleve å være à jour med
arbeidsoppgavene.
• De ansatte skal få muligheten til å ta kurs og gjennomføre
eventuell videreutdanning.

• NKK skal ha tilstrekkelig antall ansatte til å håndtere
arbeidsmengden.
• Det skal utvikles en saksportal for å øke effektiviteten hos
saksbehandlerne, som frigjør tid til å behandle flere saker.

NKK skal levere bedre medlemsservice

• Det skal opprettes en chat-funksjon der medlemmene raskt
kan få svar på enkle spørsmål.
• Fire utgaver av Hundesport i 2022 skal distribueres på papir.
• Det skal i 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.

Et større og mer synlig NKK

• NKK skal ha en tydeligere stemme både politisk og i media.
NKK skal lyttes til i større grad i samfunnsdebatten, og politiske
prosesser.
• NKK skal gjennom samarbeid med klubber og forbund drive
utvikling slik at alle medlemmene som har kommet til blir og
deltar aktivt i organisasjonen.
• NKK skal være det naturlige førstevalget for politikere,
byråkrati og medier i saker som angår hund og hundeeier.

NKKs Hovedstyre skal følge opp og fortsette arbeidet/prosjektet med vurdering av fremtidig organisering av NKK.
Fremdrift skal rapporteres og gjennomgås på neste Representantskapsmøte.

