KRISTIANSTADS NATION
Tornavägen 7, 22363, Lund

Postbeskrivning: FAMN- Förman
FAMN står för Fantastiska Aktiviteter Med Nationen, och på den här förmannaposten har du,
tillsammans med din förmannakollega, fria händer att organisera roliga utflykter, filmkvällar,
bingoafton, museibesök, julpyssel, påskmys, prova-på-aktiviter och allt annat som kan räknas
som en fantastisk aktivitet. Du som har kreativitet, och är sugen på att dra med
krischaniterna på aktiviteter kommer trivas som fisken i vattnet!

Som förman på Kristianstads Nation får du följande förmåner:








Ett grönt kort, som ger dig gratis inträde på alla Lunds nationer och dessutom låter
dig gå före i kön på Kristianstads Nation.
En förmannatröja.
En subventionerad förmannaresa varje termin.
Olika förmannaaktiviteter så som middagar och avslutningar.
Halva priset på sittningar
Förtur till biljettsläpp och subventionerade priser på större arrangemang.
Mycket kunskap och vänner för livet!

Som förman på Kristianstads Nation ingår det att du:









Är först in och sist ut ur våra lokaler vid aktivitet samt att lokalerna är städade,
släckta, låsta och larmade efter aktivitet.
Deltar på förmannadagen, utbildningar, utskottsmöten, utvärderingar och fixardag,
samt gärna på våra nationsmöten.
Sitter i inskrivningen 3 tillfällen per termin.
Under en vecka per termin planscha för nationens räkning.
Har en efterträdare upplärd när du ska avgå och att du till denna skriver ett
utskottstestamente, nytt eller kompletterande.
Informerar de tjänstemän som jobbat under utskottet om vårt tacksystem;
tacksittningar och matbiljetter
Informerar alla tjänstemän som jobbat under terminen om större evenemang som
tjänstemannafesten, snapphanefesten och julfesten.
Verkar för sammanhållning och god stämning på nationen.
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Som FAMN – Förman förväntas du:









I samband med terminsstart tillsammans med qurator planera in datum för
aktiviteter
Arrangera minst 3 FAMN-aktiviteter per termin.
Ta reda på din budget och i samråd med Proqurator ekonomi fördela pengarna jämt
över terminen
Delta på möten med NATU-kollegiet, KK-s samarbetsorgan för nationernas
trivselutskott, samt vara med på de arrangemang som Kristianstads nation deltar i.
Se till att informationen om FAMN-aktiviteter sprids till medlemmar genom att
vidarebefodra infomation till Pr-chef.
Förbereda inför och delta i aktiviteterna
Om aktiviteten hållits på nationen: se till att de utrymmen ni använt är städade och
iordningplockade efter aktiviteten.
Att tillsammans med qurator utvärdera ert arbete under terminen.

Vill du nominera dig själv eller någon annan till FAMN - Förman? Inkom med namn,
telefonnummer, mailadress samt motivering på samtliga personer till vbo@krnation.se
Vid övriga frågor angående posten som FAMN- förman kontakta Qurator på q@krnation.se
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