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Vedlegg til sak 31/2018/V
Mandat for JOTA-JOTI-komiteen
Saksbehandlere: Bente P. Høye (sekretariatet) og Bodil Tærud Day
Dato:
7.11.2018
Mål
JOTA-JOTI-komiteen skal ivareta den norske deltakelsen i WOSMs arrangement Jamboree on the Air og
Jamboree on the Internet (JOTA-JOTI). Utvalget består av to frivillige representanter fra hvert av
speiderforbundene i Speidernes fellesorganisasjon (Spf).
Organisering
JOTA-JOTI-komiteens mandat vedtas av Spf. En komité velges for en toårsperiode i etterkant av JOTA-JOTI,
slik at komiteen kan forberede og jobbe med to JOTI-JOTA før en ny komité oppnevnes. Vervene skal lyses
ut, og speiderorganisasjonene kommer med en innstilling til egne kandidater, som oppnevnes av Spf.
Komiteens medlemmer oppnevnes for to år av gangen. Maksimal sammenhengende funksjonstid er tre
perioder (seks år) i samme valgte verv.
Komitéen avholder minimum to møter i året. Den ene er forberedelse til JOTA-JOTI. Den andre for å lage
rapport og legge plan for neste JOTA-JOTI. Det er ønskelig at kostnadene holdes på så lavt nivå som mulig,
og det anbefales at møter holdes fortrinnsvis via nett.
Sekretariatet for JOTA-JOTI ivaretas KFUK-KFUM-speiderne via kontaktperson Bente Pernilla Høye.
Ansvar, oppgaver og rollefordeling
Utvalget konstituerer seg selv med en JOTA-JOTI-koordinator, hvis hovedoppgave er å lede komiteen og
være kontaktledd mellom hhv. komiteen og kontaktperson, og komiteen og WOSM.
Komiteen skal ha hovedansvaret for JOTA-JOTI i Norge, herunder:
• Drift og vedlikehold av nettsiden jotajoti.no
• Nordic puzzle - lage oppgavene når det er Norges tur og formidle koder og regler til de norske
deltakerne.
• Formidle program, ideer og entusiasme rundt arrangementet.
• Ta imot påmeldinger og bistå deltakere med å finne ut av hvordan arrangementet fungerer.
• Se på muligheter for å utvikle radio- og e-speiding som ledd i arbeidet med JOTA-JOTI.
• JOTA-JOTI komitéen forvalter den norske speiderbevegelsens stemmer på de internasjonale
konferansene som Europeisk radio- og internettseminar og Nordisk radio- og internettseminar etter
overensstemmelse med IC-ene.
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Rammebetingelser:
Om det er behov for økonomiskstøtte til å få gjennomført ønsket aktivitet, kan dette søkes Spf-styret.
Møtekostnader og eventuell representasjon dekkes av komiteemedlemmenes respektive forbund. Øvrige
utgifter deles likt melllom forbundene.
Eventuelle endringer i mandat eller oppgaver skal avklares kontaktperson i sekretariatet, og behandles av
Spf-styret.
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