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Postbeskrivning: Klubbmästare
Som Klubbmästare på Kristianstads Nation ingår du i vårt Klubbmästeri som består av 2 stycken
Klubbförmän och 1 Klubbmästare. Klubbmästaren ansvarar för att sammankalla till möten och
är ansvarig för att klubbmästeriets idéer förverkligas. Tillsammans i klubbmästeriet är ni
ansvariga för nationens olika klubbkoncept samt ledande i arbetet med att ta fram olika
marknadsföringsstrategier. Att vara Klubbmästare handlar mycket om att komma med nya
idéer samt att se till att dessa förverkligas. Skapa gärna teman, fixa underhållning till kön och
anordna PR-jippon för att promota klubben. Det är nu ni har möjligheten att skapa den klubb ni
själva vill gå på!

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.
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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Specifikt för mästeriet






Som medlem i mästeriet får du en medalj och en tröja specifikt för mästeriet
Bli tillfrågad att hålla arvoderade uthyrningar
Äta gratis på nationens utskott
Gå på nationens tacksittningar under terminen
En gemensam tacksittning tillsammans med nationens seniorskollegium vid terminens
slut

Som klubbmästare på Kristianstads Nation förväntas du:


















Gå eller ha gått minst A-certifikation i ansvarsfull alkoholservering i samband med
terminsstart eller besitta den kunskap som A-certifikation motsvarar
Föra klubbmästeriets talan vid interna möten
I samband med terminsstart anordna en kickoff för klubbmästeriet
Vid slutet av varje termin anordna en kickout för klubbmästeriet
Lägga ett schema för klubbarna tillsammans med Qurator och PR-chef.
Planera en marknadsföringsstrategi tillsammans med PR-chef och Designförman.
Arbeta aktivt med de klubbar som är under terminen samt ansvara för att det förbereds
och planeras klubbar inför nästkommande termin.
Ansvara för att DJ bokas till varje klubb.
Kom på roliga sätt att marknadsföra klubben, kolla med quratelet så att det går bra och
genomför dem!
Vid specialevent ansvara för att lokalen dekoreras och ansvara för att exempelvis
drinkmenyer anpassas efter tema (i samråd med källarmästare)
Skriva eventtexter till de klubbar som ska ha event.
Samarbeta med novischeriet och andra relevanta utskott för samordning av
novischfester etc.
Ansvara för att klubben kvalitetssäkras och se till att DJ för kvällen får hjälp vid behov
Under aktivitet har barförmännen för kvällen ansvar för att själva klubben genomförs på
ett bra sätt
Kalla till kontinuerliga möten internt i Klubbmästeriet för att ständigt hålla igång
klubbarbetet.
Kontinuerligt ha möten en gång i månaden med Nationens kommunikationsgrupp
(Qurator, PR-chef och Notarie) för att diskutera marknadsföring och klubbidéer
Stämma av med ProQurator Ekonomi så att arbetet hålls inom ramen för budgeten

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

