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Utlysning av verv i The Gathering 2010
Vil du være deltakerombud eller crewombud?

KANDU, organisasjonen bak datatreffet The Gathering, ser etter ”gamle og 
erfarne” og ”nye og kreative” sjeler for å fylle plasser i ledelsen for The Gathering 
2010 og 2011. Vårt mål er å skape en ledelse som sammen kan videreføre et av 
verdens kuleste arrangement. 

Vi er i gang med å sette sammen ledelsen for TG2010, og i første omgang utlyser 
vi stillingene som deltakerombud og crewombud. Begge vervene velges for ett år 
av gangen. 

Deltakerombud
Du skal ta vare på deltakernes rettigheter og bringe tanker, bekymringer og 
forslag til TG-ledelsen og eventuelt KANDU-Styret. Du er til for at deltakerne skal 
ha det godt, og skal være tilstede når en deltaker har spesielt behov for det, for 
eksempel ved traumatiske hendelser. 

Crewombud (nominering til KANDU, valg gjøres av TG09-crew)
Som crewets representant i ledelsen for The Gathering skal du sørge for at deres 
stemme blir hørt, og du skal tenke på alles beste. Du skal passe på at det er 
forsvarlige rammer for arbeid som frivillige på The Gathering. I tillegg er du 
ansvarlig for sosiale tiltak som crewsamlinger og lignende. 

Er det vits å søke?
Styret oppfordrer alle interesserte i å søke. Skulle du ikke bli valgt kan du 
naturligvis videreføre søknaden til andre stillinger eller legge inn et crewsøknad 
når Wannabe åpnes for søknader.

Hvordan fungerer TG-ledelsen?
De siste årene har The Gathering bestått av fem fagområder (Core, Event, Info, 
Security og Tech) samt deltakerombudet og crewombudet. I tillegg har man 
Economy og en koordinator som stabsfunksjon for å gjøre arbeidet lettere. 

Er det lønnet?
Kort svar: Nei. Langt svar: TG-ledelsen foreslår budsjett ovenfor styret i KANDU 
som deretter godkjenner det. I dette budsjettet er det lagt inn eventuelle 
godtgjørelser. Det har tradisjonelt sett ikke vært noen økonomiske goder knyttet 
til et verv i TG-ledelsen, men det er i de siste årene innført dekking av motellrom 
og en beskjeden telefondekning. Reise til møter i TG-ledelsen og KANDU vil 
normalt bli dekket. 

Hvem burde søke?
Vi oppfordrer personer som har tro på sine evner innen et verv og som gjerne, 
men ikke nødvendigvis, har litt fartstid i The Gathering til å søke. Du må ikke 
være ekspert innen det området du søker på, det viktigste er at du kan 
planlegge, være framtidsretta og lede ansvarlige for underområder. Vi oppfordrer 
alle som har interesse til å søke. Om du ikke får ombudsvervene, kanskje du blir 
tilbudt rollen som ombudsassistent? 



Hvordan søke?
Send inn søknad til kontoret@kandu.no innen 15. juli. Nye søkere bes ha med 
referanser, tidligere relevant arbeidserfaring (inkludert på dataparty) og annen 
relevant informasjon for å kunne vite hvem du er og hvordan du jobber. 

Spørsmål?
Kontakt nestleder Andreas-Johann Ulvestad på telefon 91754579 (Norwolf på 
IRC) eller send en e-post til kontoret@kandu.no. På grunn av ferie vil 
telefonhenvendelser og e-post mest sannsynlig ikke bli besvart før onsdag 8. juli.
Skulle det haste, kontakt styret@kandu.no så vil noen fra Styret svare.


