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Quratel
Quratelet är nationens högsta verkställande organ och består av Qurator, ProQurator
ekonomi, ProQurator social, PR-chef, Notarie och Källarmästare.

Quratelet åligger
 Att leda nationens verksamhet.
 Att aktivt verka för mångfald och jämlikhet inom nationen samt aktivt motverka
diskriminerade behandling i nationens verksamhet och i så stor utsträckning
som möjligt verka för att alla skall ha lika stor möjlighet att känna sig välkomna
på nationen.
 Att rådfråga seniorskollegiet inför större investeringar eller beslut av större
strategisk betydelse.
 Att vidtaga de åtgärder som ålägges dem av nationsmöte eller
seniorskollegiet.
 Att inom sig ha ett nära samarbete och gemensamt komma fram till hur
arbetet ska utformas på bästa sätt.








Genomföra regelbundna Quratelsmöten där diskussioner förs om kommande
verksamhet och fördelning av arbetsuppgifter, fatta beslut i frågor där hela
Quratelet bör vara samlat samt ge feedback och utvärdera veckan som gått
Att representera Kristianstads nation och dess värderingar såväl utåt som in i
organisationen.
Att tillsammans verka för ökad sammanhållning, trivsam arbetsmiljö och i
övrigt god stämning på nationen.
Att tidigt varje termin genomföra en utbildningsdag för förmännen och
därigenom tillse att förmännen får tillräcklig kunskap gällande Nationen, dess
ordning och reda samt rutiner.
Att ha en gemensam quratelsöverlämning vid terminsstart med såväl
avgående som pågående medlemmar av Quratelet.

Utöver detta ska quratel även kunna:


Skriva in nya medlemmar.



Besvara medlemmarnas vanligaste frågor kring medlemskap,
terminsräkningar, gästkort och vår verksamhet.



Hantera brandlarm och inbrottslarm.



Sälja gästkort.



Ta emot kontantbetalningar
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Källarmästare
Kristianstads nations Källarmästare är en halvtidspost vilken har huvudansvar för
nationens alkoholverksamhet samt delat ansvar för nationens köksverksamhet
tillsammans med PQs och koordinatorer.

Som halvtidare skall Källarmästaren:
 Under pågåendeprocessen se till att bli inskolad på sin post av avgående, läsa
in sig på det testamente samt postbeskrivningen som skall överlämnas senast
den dagen posten tillträds.
 I rimlig mån delta på förmannadagen, utskottsmöten, utvärderingar, fixardagar,
nationsmöten samt seniorsmöten.
 I rimlig mån assistera resterande delar av quratelet vid de tillfällen då extra
hjälp krävs, exempelvis vid Siste April.
 I samråd med övriga quratelet assistera PQs vid planering och genomförande
av förmannaresan en gång per termin.

Källarmästaren SKALL:
1. Alkoholservering











1.1. Genomgå lämpliga utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering samt
vidarebefordra denna kunskap till Förmän och barchefer som ej haft möjlighet
att delta vid utbildningstillfällen.
1.2. Vara insatt i nuvarande alkohollagstiftning, nationens alkoholpolicy samt
förutsättningarna för att nationen skall kunna behålla serveringstillståndet.
1.3. Varje termin uppdatera nationens alkoholpolicy, gå igenom policyn på ett
Quretelsmöte och ta input från övriga Quratelet samt även upplysa Nationens
Seniorskolleguim om ändringar görs.
1.4. Huvudansvara för att det finns dokument och manualer med instruktioner
både på svenska och engelska gällande mat- och alkoholservering och till
dessa relaterade uppgifter. I detta arbete ta hjälp av PQs och Notarie samt
genom Arkivförmannen tillse att de sparas och arkiveras på rätt sätt.
1.5. Se till att baren följer de hygien och alkohollagar som finns samt att allt
däri fungerar som det ska så att alla förutsättningar för god alkoholservering
finns.
1.6. Se till att alla förmän och barchefer är medvetna om förutsättningarna för
nationens alkoholservering och vår alkoholpolicy samt i samarbete med
koordinatorer ge förmännen kunskap i stil, kvalitet och säkerhet gällande
serveringen.
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2. Beställningar/leveranser








2.1. Ansvara för nationens alkoholinköp och inköp av andra drycker till baren
samt aktivt arbeta för att förbättra förutsättningarna när Nationens avtal
tecknas om eller nytecknas.
2.2. I samråd med de olika alkoholutskotten ytterst ansvara för att nationen har
ett varierat, uppdaterat och efterfrågat barutbud gällande drinklistor, öl, cider
och vin samt även pubmat och alkoholfria alternativ.
2.3. Kontrollinventera frys- och alkohollager 1-2 gånger i veckan.
2.4.Ansvara för att det finns glas, kannor och bartillbehör tillgängligt samt
lägga en beställning om så ej är fallet.
2.5. Ansvara för att det inför Snappis och andra större event finns tillräckligt
med snaps, företrädesvis besk.

3. Övrigt


3.1. Skriva testamente, som ska överlämnas till efterträdare senast vid
datumet för avträdandet från posten, underlätta för sin efterträdare samt
förbereda övergången väl.

4. Delade uppgifter (vem)
4.1. Alkoholservering
4.2. Beställningar/leveranser
 4.2.1. Två gånger per termin genomföra inventering av köket och dess
redskap, skafferivaror, köksutrustning, vitvaror, papper, städutrustning, stolar
och bord, entré-utrustning. (PQs)
 4.2.2. Tillsammans med koordinatorer bistå PQs vid leveranser. (PQs, KO)
4.3. Övrigt
 4.3.1. Ha kontinuerlig kontakt med PQs och koordinatorer och i samråd med
dessa fördela arbetsuppgifter samt utvärdera nuvarande arbetssätt
kontinuerligt så arbetsbördan ej blir för hög. (PQs, KO)
 4.3.2. Ha huvudansvaret för förmännens utbildning inom mat och dryck. (PQs
och KO)
 4.3.3. Ansvara för att nationens lokaler är i gott skick efter varje utskott genom
reststäd tillsammans med ansvariga förmän. (PQs och KO)
 4.3.4. Fungera som ett bollplank för förmän som har frågor eller idéer om matoch alkoholserveringutskotten. (PQs och KO)
 4.3.5. Uppmana förmän till att komma med idéer och förslag kring mat- och
dryckesförsäljning samt se till att de idéerna tas tillvara på. (KO)
 4.3.6. Tillsammans med PR-chef och PQe åtminstone varje termin uppdatera
prislistor och reklam för de olika utskotten. (PQs, PR-chef)
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4.3.7. Tillsammans med övrigt andraterminsquratel ansvara för höstterminens
gemensamma Novischfest tillsammans med övriga Tornanationer.

Som Källarmästare på Kristianstads Nation får man:






Ett rött kort - vilket ger dig gratis inträde samt företräde för dig och en kompis
på alla Lunds nationers klubbar.
Gå gratis på nationens sittningar samt halva priset vid hyrning av våra lokaler.
En gratis rätt nationens utskott
Följa med på Tornaluncher, Tornafester samt KK-fester.
Förtur till biljettsläpp och subventionerade priser på större arrangemang.
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