
 

Møte Raseutvalget 17.01. 2014 - kl. 14.30 – 15.15 

Telefonmøte 

 

 

Tilstede: Robert Gill NPK, Pål Andersen NVK, Bjørnar Boneng NGK, Arne Abel Lunde NBK, 

Øystein Heggelund Dahl NESK 

 

Referent: Øystein Heggelund Dahl 

 

 

                                                                        

Sak 01/14 Godkjenning av innkallelse  

Det var ingen merknader til innkallelsen.  

 

 

Vedtak: 

Innkallelsen ble godkjent uten merknader.  

 

 

 

Sak 02/14 Høringsinnspill IT strategi for NKK Fra Fuglehundklubbenes Forbund 

Raseutvalget gjennomgikk FKFs utkast til høringsinnspill til NKKs IT-strategi. Raseutvalget stilte seg 

i hovedsak bak FKF sitt forslag, men ønsket endringer i punktet vedrørende DogWeb. Øystein fikk 

ansvar for å utarbeide utkast til tilbakemelding til FKF.  

 

Som FKF skulle RU gjerne sett at IT-strategien fra NKK bedre dokumenterte viktige forhold 

som: 

         Dagens situasjon 

         Mål og visjon 

         Strategisk utviklingsretning inkludert vurderinger av kjernesystemer og hva som kan 

outsources 

         Handlingsplaner med kost/nytte-vurderinger av tiltak 

         Gjennomføringsstrategi 

  

Mangel på dette gjør det vanskelig å foreta konkrete prioriteringer ut fra tilsendt 

dokumentasjon. Det er viktig at raseklubbene og FKF gis anledning til å komme med 

detaljerte tilbakemeldinger når et skikkelig beslutningsunderlag blir utarbeidet.   
 

Vedtak: 

RU stilte seg i hovedsak bak høringsinnspillet fra FKF, men ønsket endringer i punktet vedrørende 

DogWeb. Tilbakemelding sendes FKF innen angitt frist.  

 

 

  



Sak 03/14 Utstillinger for 2015 

Marit Bjercke har som FKF sin utstillingskoordinator en samlet oversikt over utstillingssøknader for 

2015. NKK sendte tidligere ut en høring på Utredning av antall utstillinger/”stor cert” hvor det ble 

foreslått å redusere antall utstillinger. (Egen merknad: Vedtak i sak 10 på NKK RS 2013 - Ordningen 

med NKKs CERT avskaffes og alle CERT likestilles for oppnåelse av N UCH fra 01.01.15.) Med 

utgangspunkt i dette samt vedtak på NKK RS gis Marit Bjercke og Marte Ottesen fullmakt til å 

utarbeide en anbefaling til raseklubbene for utstillinger for 2015.  

Vedtak: 

Marit Bjercke og Marte Ottesen gis fullmakt til å utarbeide en anbefaling til raseklubbene for 

utstillinger for 2015.  

 

 


