Antagen av Seniorskollegiet: 1 november 2016
Senast reviderad av Seniorskollegiet: 1 november 2016

Postbeskrivning: Gillisförman
Som Gillisförman är du ansvarig för inventarierna i och omkring Gillis samt ljud- och ljusteknik.
Du som är händig och gillar att fixa saker kommer trivas som fisken i vattnet på den här posten.
Du kommer ha ett nära samarbete med ProQurator Social som kommer att vara din
arbetsledare.

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 på Kristianstads Nation.
Förtur till biljettsläpp och subventionerade priser på större arrangemang som
Tegelbruket och Tandemstafetten.
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 du ansvarar för att lokalerna är
städade, släckta, låsta och larmade efter aktivitet.
Deltar på förmannadagen, utbildningar, utskottsmöten, utvärderingar och fixardag,
samt gärna på våra nationsmöten.
Deltar på två fixardagar per termin
Sitter i inskrivningen 3 tillfällen per termin.
Dukar i AF – Borgen inför Snapphanefesten
Under en vecka per termin planschar 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.

Antagen av Seniorskollegiet: 1 november 2016
Senast reviderad av Seniorskollegiet: 1 november 2016

Som Gillisförman förväntas du:









Utföra kontinuerligt underhåll på Gillis lösa inventarier
Kontinuerligt kontrollera ljud- och ljustekniks drift i Gillis och se till att reparation utförs
Se till att det finns tydliga instruktioner tillgängliga för hur ljud och ljus fungerar
Informera DJ:s om ljud- och ljusteknik
Uppdatera klubbljuset kontinuerligt
Se till att DJ-båset är rent och städat
Ansvara för tekniken vid speciella evenemang som kräver extra teknisk utrustning
Att i samråd med ProQurator Social, vid terminsstart upprätta en lista med uppgifter att
arbeta med kontinuerligt under terminens gång för att förbättra miljön i våra lokaler

