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Postbeskrivning: Tvätt- & Vikformän
Som nationens Tvätt- & Vikförman är du ansvarig för att nationens jobbarkläder, dukar och övriga
textilier är hela och rena. Detta innebär att du varannan vecka sköter Nationens tvätt efter varje pub
och brunch, både vad gäller tvättning och vikning. Du får även möjlighet att ta hjälp av en jobbare
under tiden du tvättar. Du får även äta av nationens rester de tider du är på nationen och tvättar.
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 så 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 ansvarar för att lokalerna är städade,
släckta, låsta och larmade efter aktivitet.
Deltar på förmannadagen, utbildningar, utskottsmöten och utvärderingar, samt gärna på
våra nationsmöten.
Deltar på nationens fixardagar 2 gånger per termin
Sitter i inskrivningen 3 tillfällen per termin.
Dukar i AF-Borgen inför Snapphanefesten
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
Snapphanefesten, Tegelbruket och Julfesten.
Verkar för sammanhållning och god stämning på nationen.

Som Tvätt- & Vikförman på Kristianstads Nation förväntas du:




Tvätta två gånger varannan vecka
o På torsdagen efter puben
o Senast söndagen efter brunchen
Se till att våra textilier är hela och rena samt vikta efter utskott
Ansvara för att ordning hålls i nationens del av tvättstugan

