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Kommissorium (arbejdsgrundlag) for projektarbejde i 
JOTI 
 
 
Projektgruppens navn er JOTI. 
 
Formålet med projektgruppen  

• Planlægge, gennemføre og evaluerer et årligt Jota/Joti-arrangement i regi af 
Danske Baptisters Spejderkorps.Projektgruppen i overensstemmelse med 
korpsets formål og vedtægter 

• Stå for kontakten til det fælleskorpslige Jota/joti udvalg med henblik på et 
bredere samarbejde både nationalt og internationalt 

 
Projektgruppens opgaver  

• Planlægge, afholde og evaluere ét årligt Jota/Joti-arrangement 
• Sikre at arrangementet skal være åbent for deltagelse fra andre korps 
• Arbejde med udgangspunkt i  WOSM’s Joti arbejdsstof. 
• Reklamere for andre Joti-arrangementer i andre dele af landet end hvor 

korpset/udvalget afholder JOTI 
• Referater fra projektgruppemøder sendes til kr@dbs.dk 

 
Projektgruppens sammensætning 
Projektgruppen er nedsat af Korpsrådet, der også udpeger formanden. Udvalget består 
ud over formanden af 4 medlemmer, der er udpeget af Korpsrådet efter annoncering. 
Såfremt et medlem udtræder af projektgruppen, foretager Korpsrådet en indsupplering i 
samråd med projektgruppen. 
Såfremt projektgruppen skønner det nødvendigt, kan der nedsættes undergrupper til 
konkrete opgaver. Der skal til en undergruppe laves en arbejdsbeskrivelse indeholdende 
opgave og rammer, dette sker i samråd med styregruppen Engagement. 
 
Projektgruppens funktionsperiode 
JOTI nedsættes f.o.m. august 2018 t.o.m juli 2020. 
Undergrupper kan nedsættes til at løse konkrete opgaver i en tidsbegrænset periode af 
max. 2 år. 
Det forventes, at afgående udvalgsmedlemmer overleverer udvalgets hidtidige arbejde 
når en projektgruppe periode udløber og en ny begynder. 
 
Ansvar 
Projektgruppen er ansvarlig overfor Korpsrådet. 
Undergrupper er ansvarlige overfor projektgruppen. 
Før arbejdet kan påbegyndes skal der på hvert medlem i projektgruppen eller i en 
undergruppe indhentes en børneattest. Korpssekretæren er behjælpelig med 
indhentningen af børneattesten. 
 
Økonomi 
Projektgruppen udarbejder hvert år i oktober et realistisk budget for det kommende år. 
Budgettet sendes til korpskassereren, som i samarbejde med Korpsrådet skal godkende 
budgettet, før arbejdet kan påbegyndes.  
Eventuelt overskud tilfalder korpset, som også dækker eventuelt underskud. 
Udvalget kan efter aftale med Korpsrådet søge eksterne midler. 
Det indskærpes at der ikke kan købes merchandise til projektgruppens medlemmer uden 
forudgående aftale med Korpsrådet. Henvendelse omkring merchandise sker ved 
henvendelse til projektgruppens formand.  
 
Udlæg i udvalget  
Ethvert udfyldt udgiftsbilag skal sendes til projektgruppens formand/træningsansvarlige, 
som videresender mailen til bogholder@dbs.dk. Projektgruppe medlemmer som ikke 
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følger denne procedure, kan ikke få godtgjort sine udgifter før denne korrekte 
procedure iagttages.  
 
Data- og dokumenthåndtering 
Projektgruppen arbejder og opbevarer deres dokumenter i projektgruppens fællesdrev 
på Google Docs. Derfor har alle projektgruppe medlemmer en DBS-mailadresse. 
Projektgruppen er ansvarlig for at der ikke opbevares oplysninger der overtræder EUs 
lov om persondataforordning. De enkelte udvalg kan i tvivlstilfælde kontakte 
Økonomistyregruppen på okonomi@dbs.dk for sparring.  
 
Referencer 
Er der tvivl om opgave, ansvar eller budget kontaktes projektgruppens kontaktperson i 
Korpsrådets styregruppe Engagement. 
Projektgruppens kontaktperson i styregruppen Engagement er: Helene Bolvig Hansen 
 
Ovenstående retningslinjer for udvalgets arbejde udleveres sammen med 
dokumenterne:  

• Velkommen til korpsarbejde 
• Retningslinjer for transport 
• Procedure for godtgørelse i DBS 
• Privatlivspolitik 
• Dokumentationskrav 
• Den nye persondataforordning 
• Gavepolitik 
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