MANDAT
NKKS KOMPETANSEGRUPPE FOR MENTALTESTER
(karaktertest, funksjonsanalyse og mentalbeskrivelse hund)
Kompetansegruppens adresse.
Norsk Kennel Klub, Postboks 163 - Bryn, 0611 Oslo.
Kompetansegruppens e-postadresse.
Oppnevnes av NKK.
Formål for kompetansegruppen.
• Arbeide for å videreutvikle sporten.
• Bistå Hovedstyret (HS) og administrasjon i faglige spørsmål og avgjørelser.
• Være en ressursgruppe for HS, administrasjonen og NKKs regioner.
Samarbeid.
Kompetansegruppen skal samarbeide med administrasjon v/Jakt- og Brukshundavdelingen, samt andre kompetansegrupper i saker der dette er naturlig.
Kompetansegruppen kan utover dette knytte til seg ekstern kompetanse ved behov i
forbindelse med store arbeidsoppgaver eller arrangementer. Dette avklares med
administrasjonen.
Oppnevning.
Medlemmene i kompetansegruppen oppnevnes av (HS).
Medlemsklubbene, kompetansegruppen og administrasjonen har forslagsrett.
Ingen av medlemmene skal være ansatt i administrasjon eller være medlem av HS.
Oppnevningen gjelder for 1 år av gangen.
Kompetansegruppens medlemmer
Kompetansegruppen på 5 personer skal inneholde:
5 stk. autoriserte dommere for enten funksjonsanalyse, karaktertest eller MH.
Kompetansegruppens leder.
HS oppnevner kompetansegruppens leder, utover dette konstituerer gruppen seg selv.
Leder skal fordele oppgavene internt i kompetansegruppens som står i samsvar til
medlemmenes kompetanse. Leder skal være kontaktpersonen for kompetansegruppen
mot administrasjon og HS.
Oppgaver.
Regelverk:
Utdanning:

- Fortolkning og forslag til revidering av regelverk.
(karaktertest, funksjonsanalyse og mentalbeskrivelse hund)

- Innstille overfor administrasjonen kandidater for opptak til utdanning.

- Utarbeide utdanningsplaner
Dommerkonferanser: - Bistå administrasjonen i gjennomføring av dommerkonferanser
Annet:

- Gi innstilling til administrasjonen i klagesaker.
- På eget initiativ forelegger relevante saker for HS.
- Lage årsrapport pr. kalenderår.

Det er egne instrukser for punktene regelverk, utdanning og dommerkonferanse.

Møtevirksomhet.
• Kompetansegruppen avholder møter etter behov.
• Leder er ansvarlig for å innkalle til møter/telefonmøter.
• Referat fra møte skal sendes administrasjon.
Økonomi.
Medlemmer i NKKs kompetansegrupper arbeider under følgende betingelser:
• det gis ikke møtehonorarer
• nødvendige reise-/matutgifter dekkes etter regning
• nødvendige telefonkostnader dekkes etter regning
Kompetansegruppen skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov
for møter/annet som påfører NKK kostnader.
Taushetsplikt.
Fortrolige opplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes videre til
utenforstående.
Inhabilitet og Beslutningsdyktighet.
Dersom et av medlemmene mener seg inhabil i en sak skal denne fratre under
behandlingen. KG består av 5 medlemmer, og er beslutningsdyktig når leder og minst 2 av
de øvrige medlemmer deltar.

Mandatet er godkjent i Hovedstyret den 23/10 - 2008

Jeg takker ja til vervet som medlem i kompetansegruppen, og jeg har gjort meg kjent
med innholdet i mandatet.

sted/dato

medlemmets underskrift

