
Instruks for nettredaktør i NVK 

 
 Styret i Norsk Vorstehhund klubb (NVK) ved dets leder har ansvaret for innholdet på klubbens 

nettsider (www.vorsteh.no).  

 Daglig drift forestås av nettredaktør. IT-ansvarlig, nettredaktør og nettredaksjon blir oppnevnt av 

styret i NVK. IT-ansvarlig og nettredaktør kan være samme person, men dette er ikke en selvfølge. 

 NVKs nettsider driftes av Idium. Nettredaktøren er bindeleddet mellom Idium og NVK. Forslag til 

større endringer på nettsidene tas opp i styret. 

 Nettredaktør og nettredaksjonen har ansvaret for vedlikehold av stoffet på nettsidene. Dette 

innbefatter å sørge for at det som ligger på forsiden harmonerer med retningslinjene for 

publisering.  

 Nettredaktør har ansvar for opplæring og oppfølging av distriktene slik at de er i stad til å utføre 

sine oppgaver på nettsiden. 

 Distriktsrepresentantene (DR) har ansvaret for å legge ut stoff på distriktssidene. Alle distrikter 

oppfordres til å legge ut store og små saker. Som et minimum bør det finnes oppdatert 

kontaktinformasjon, aktivitetsplan og informasjon om valg/årsmøte.  

 Distriktene legger ut nyheter fra sitt distrikt fra jaktprøver, utstillinger og andre aktiviteter.  

 Nettredaktør/nettredaksjon er ansvarlig for publisering av nyheter fra NM, EM og VM, samt 

generelle nyheter som er interessante for klubbens medlemmer.   

 Nettredaktør legger ut styrereferater, årbøker, informasjon fra rådene i klubben og andre nyheter 

fra klubben. 

 Jaktansvarlig i NVKs styre har ansvaret for NVC.  

 Styrets sponsoransvarlig har ansvaret for hva som skal publiseres av reklame på nettsidene og 

prisfastsetting av dette. Det er åpent for reklame på distriktenes sider så lenge annonsene ikke er i 

konflikt med andre annonsører eller regler i klubben. Styret avgjør dette i tvilstilfeller.  

 Avlsrådet i NVK har ansvaret for all valpeformidling på sidene, herunder oppdatering og publisering 

av valpelister. Valpeannonser skal stå under Valpeliste og ingen andre steder. Annonsering av 

valper andre steder skal ikke forekomme og vil bli fjernet.  

 Avlsrådet i NVK har, i samarbeid med Datahound, ansvaret for hundedatabasen. 

 

(Oppdatert NVK HS 29.11.2016) 

 

  

 


