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1.0 KANDU
Kapittel én definerer hvilke mål KANDU 
skal nå gjennom den daglige driften av 
organisasjonen i 2018. Årets hovedsat-
sing er å bidra aktivt i å løfte det frivillige 
datatreffmiljøet. KANDU skal jobbe for å 
tilgjengeliggjøre erfaringene og utstyret 
vi har skaffet oss gjennom årene, for å 
bidra til at det dukker opp nye, små data-
treff i hele Norge. KANDU skal styrke sin 
posisjon som politisk aktør.

1.1 KANDU sine aktiviteter
KANDU har over 7000 medlemmer og 
flere hundre aktive frivillige gjennom The 
Gathering og andre prosjekter som er 
spredt over hele Norge. KANDUs aktivi-
teter er organisert i to semestre og følger 
skoleåret. Gjennom vår aktivitet ønsker 
vi å gi et verdifullt tilbud til våre aktive og 
medlemmer. KANDU skal tilstrebe å ha 
en aktivitet hver sjette uke under semes-
trene.

Kurs
KANDU sitt kursprogram skal i 2018 ha fokus 
på den kompetansen som er nødvendig å 
besitte for å arrangere et datatreff. Kursene 
skal være åpne for alle og skal ha som mål at 
både The Gathering og andre norske datatreff 
blir bedre. Programmet skal bestå av minst 4 
kurs, som retter seg mot KANDUs medlemmer 
så vel som andre arrangører av data- og LAN-
party i Norge.

Sosiale aktiviteter
KANDU skal avslutte hvert semester med en 

større sosial aktivitet hvor alle aktive er invi-
tert. Utover det er prosjekter og arbeidsgrup-
per selv ansvarlige for å skape sosiale møte-
plasser. 

Debatter og foredrag
KANDU skal i 2018 fokusere på å løfte digital 
kultur gjennom debatter og foredrag. KANDU 
skal søke deltakelse på kulturelle arrange-
menter og arenaer hvor digital kultur hører 
hjemme. Samtidig burde KANDU jobbe med 
å finne nye politiske arenaer for å trekke frem 
digital kultur i alle former. KANDU skal også 
jobbe opp mot den nye kulturmeldingen som 
skal lanseres i 2018, og skal jobbe for å fremme 
digital kultur og digitalt samhold som viktige 
punkter i kulturmeldingen.

Prosjekt: Medlemsmøte for aktivi-
tet
KANDU skal som et prosjekt i 2018 arrangere 
et medlemsmøte for aktivitet. Hensikten med 
medlemsmøtet er å få innspill fra medlem-
mene våre om hva slags aktivitet de ønsker at 
KANDU skal arrangere og så forsøke å overbe-
vise medlemmene våre om å selv ta ansvar for 
å gjennomføre akkurat det. KANDU skal pre-
sentere sine ressurser, både i form av utstyr, 
lokaler, frie budsjettmidler, kjente støtteord-
ninger og ressurspersoner i et forsøk på å 
senke terskelen for engasjerte medlemmer å 
skape aktivitet.

Prosjekt: Arrangørtreff
KANDU skal i 2018 arrangere et seminar for 
norske datatreff-arrangører. Målet med tilta-
ket er å dele kunnskap og styrke det ideelle 
arbeidet innen datatreffarrangering i Norge.

Dette arbeidsprogrammet definerer KANDUs prioriteringer for driften i 2018. 
Det består av to deler. 

Den første er en gjennomgang av driften til KANDU delt opp i fire: Våre aktivi-
teter, hvordan vi skal utvikle organisasjonen vår, samfunnsoppdraget vårt og 
hvordan vi skal forvalte eiendelene våre. 

Den andre delen omhandler KANUs store prosjekter og hovedsatsninger: The 
Gathering og utviklingen av nye arrangementer i KANDU-strategi.
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1.2 KANDU SIN FORVALTNING 
AV LOKALER OG EIENDELER
KANDU har mesteparten av sine mate-
riell ressurser sentrert på Tøyen. Der 
finnes det kontorlokaler, tilgang på møte 
og konferanserom samt et lager med det 
meste av utstyr som behøves for å arran-
gere et datatreff. KANDU skal i 2018 
jobbe med å styrke utleieordning, og 
gjøre det lettere å leie utstyr fra KANDU.

Forvaltningsstrategi
I dag har vi en forvaltningsstrategi hvor vi vekt-
legger tilgjengeligheten til våre ressurser -- det 
skal koste lite energi å finne og benytte seg av 
utstyret og lokalene KANDU besitter. KANDU 
skal etterstrebe at både lokaler og utstyr er 
reelt tilgjengelig for våre medlemmer, arbeids-
grupper og prosjekter. Det betyr at KANDU 
skal prioritere tilgang fremfor pris i vurderin-

ger rundt innkjøp, lagring og systemer. KANDU 
skal også støtte grasrotinitiativ til å arrangere 
aktivitet i KANDUs navn og vise medlemmer 
tillit hvis de ønsker å iverksette prosjekter.

Utleieordningen
Når KANDU sin utstyrspark ikke er i bruk av 
våre egne prosjekter eller aktiviteter skal utsty-
ret leies ut for å skaffe inntekter til vedlikehold 
og fremtidig investering i utstyret. KANDU skal 
tilby sitt utstyr til markedspris såfremt leieta-
ker ikke er en frivillig organisasjon. KANDU skal 
i løpet av 2018 gjennomføre en spørreunder-
søkelse blant frivillige arrangører av data- og 
LAN-party i Norge for å forbedre utleietilbudet 
og for å bedre kunne  møtekomme utleieøn-
sker fra andre arrangører.

Foto: Frivillighetshuset
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1.3 KANDUS  
SAMFUNNSOPPDRAG
KANDU har som den største og eldste 
organisasjonen i Norge som jobber med 
ungdom og data et særskilt ansvar for å 
ivareta våre medlemmers interesser og 
vår kulturs historie.

Pikslar
Prosjektet Pikslar ble startet i 2012 og hadde 
som mål å vise frem digital kunst produsert av 
norsk ungdom på datatreff de siste 20 årene. 
KANDU skal arbeide opp mot etablerte insti-
tusjoner innen kunst, kultur og historie for å 
finne en samarbeidspartner for å sette opp 
Pikslar med.

Politisk påvirkning
KANDU skal i 2018 jobbe med å fremme det 
digitale kulturløftet gjennom å delta i debat-
ter, skrive kronikker, levere høringssvar og 
stille spørsmål. KANDU skal også søke å skape 
debattarenaer, fysiske som digitale, hvor rele-
vante politiske aktører inviteres for å diskutere 
KANDUs interesseområder.

1.4 KANDU SOM  
ORGANISASJON
KANDU som organisasjon er i en 
utviklingsfase. Gjennom å etablere et 
sekretariat, endre styringsstrukturen i 
The Gathering og å arbeide strategisk 
i styret økes KANDUs evne til å gjen-
nomføre sine prosjekter og fremme sine 
interesser.

Etablering av ny styringsstruktur
Å gjennomføre endringer i organisasjoner tar 
lang tid og krever aktiv oppfølging. Endringene 
gjort i KANDU sin styringsstruktur må følges 
opp. Ved starten av styrets periode skal det 
avholdes kurs i strategisk organisasjonssty-
ring. Styret skal evaluere seg selv ved halv-
veis inn i styreperioden. Styret skal også gå 
igjennom alle aktive styringsdokumenter og 

vurdere hvilke som behøver oppdatering, om 
noen kan fjernes og om det er behov for nye 
styringsdokumenter etter organisasjonsend-
ringen.

Organisasjonsskolering
KANDU skal ha fokus på å få inn nye og yngre 
styremedlemmer og som et ledd i dette skal 
det gjennomføres organisasjonsskolering 
hvor de som ønsker å engasjere seg får mulig-
heten til å få kunnskapen de behøver. 

Rekruttering av nye medlemmer
KANDU skal jobbe for å rekruttere medlemmer 
også utenfor The Gathering. 

Arbeidsgrupper
KANDU skal i 2018 jobbe for videreføring og 
oppfølging av selvgående arbeidsgrupper i 
organisasjonen. Arbeidsgruppene skal drives 
frem av frivillige, og skal være et bindeledd 
mellom frivillige utenom arrangementer. 
Arbeidsgruppene skal bistå Kontoret med 
å gjennomføre daglig drift og vedlikehold 
knyttet til området arbeidsgruppen forvalter. 
Arbeidsgruppene skal også jobbe for å styrke 
intern kompetanse innen sitt fagområde, 
fungere som en læringsarena for tidligere og 
kommende frivillige, og jobbe for å styrke til-
budet KANDU leverer. 

Visjon og langtidsprogram
KANDU skal i 2018 jobbe med en langsiktig 
visjon og langtidsprogram for organisasjonen. 
KANDU har i dag ingen styringsdokumenter 
eller struktur for langsiktige mål, og skal i løpet 
av 2018 utarbeide en visjon og langtidsmål 
tilsvarende The Gathering. Langtidsmålene 
skal bindes inn i et langtidsprogram, og skal 
omfatte perioden 2019-2021.
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2.0 KANDUS STORE  
PROSJEKTER
KANDU skal i 2018 fortsette å arrangere 
The Gathering og fortsette arbeidet med 
nye arrangementer.

The Gathering
Datapartyet The Gathering skal videreføres 
som et sentralt sted for kunnskapsspredning, 
interessedyrking og underholdning. KANDU 
og TG-ledelsen skal sammen identifisere 
muligheter for kort- og langsiktige prosjek-
ter som kan bedre The Gathering for crew 
og/eller deltakere, og som er helt eller delvis 
finansiert av eksterne aktører. Ledelsen skal 
velges av KANDU sitt styre. Ledelsen skal ha 
brede fullmakter og det skal tilstrebes god 
informasjonsstrøm mellom KANDU og The 
Gatherings sin ledergruppe, og den gode 
trenden med mindre inntreden i The Gath-

erings daglige drift fra Styret skal fortsette. 
I 2018 skal KANDU jobbe videre med imple-
menetering av den nye styringsstrukturen 
for The Gathering. KANDU skal evaluere de 
endringene som har blitt gjort i strukturen 
i den siste perioden.

Nye arrangementer

KANDU skal i 2018 jobbe videre med eta-
blering og utvikling av nye arrangementer. 
De nye arrangementene bør ha som mål å 
kunne selvfinansieres uten større økono-
misk risiko for KANDU. Nye arrangementer 
skal ikke konkurrere med eksisterende fri-
villige arrangementer, eller legges i perio-
der hvor andre frivillige aktører arrangerer 
data-arrangementer.

Foto: Steinar  Gunderson


