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Postbeskrivning: Vierimästäre
Som Nationens Vierimästare ingår du i Kristianstads Nations Sexmästeri och har hand om nationens
större interna fester. Du håller i två tacksittningar per termin, en sångboksittning per termin, samt
Nationens julfest i slutet av höstterminen. Som Vierimästare är det bra om du är intresserad av
matlagning och klarar av ett högt tempo samt tycker att det är roligt att planera fester.
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 såsom middagar och avslutningar.
Halva priset på sittningar på Kristianstads Nation.
Förtur till biljettsläpp och subventionerade priser på större arrangemang såsom 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 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
Snapphanefesten, Tegelbruket och Julfesten.
Verkar för sammanhållning och god stämning på nationen.

Som Vierimästare på Kristianstads Nation förväntas du:





Gå eller ha gått A –certifikation i ansvarsfull alkoholservering i samband med
terminsstart eller besitta den kunskap A-certifikation motsvarar.
Verka som arbetsledare under aktiviteters gång
Hålla i nationens sångboksittning varje termin
Hålla i två tacksittningar på vardera höst och vårtermin och i samband med detta
o Planera tema och sätta en meny för kvällen
o Dekorera Gillis och vara arbetsledare under kvällens gång
o I god tid i förväg leta jobbare inför tacksittningen
o I samråd med Sånganföraren planera dennes uppdrag som toastmaster för kvällen
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Hålla i julfesten i december och i samband med denna:
o Bestämma en julbordsmeny
o Laga julbord
o I god tid i förväg leta jobbare för kvällen
Vara insatt i hur våra kassasregister fungerar och föra kunskapen vidare till jobbare
Informera jobbare om gällande regler angående alkoholservering och livsmedelssäkerhet
samt brandskyddsrutiner
Utföra en städning av kök, Gillisstuga och toaletter
Nollställa kassor, räkna pengar samt redovisa för intäkter enligt instruktioner från ProQurator
Ekonomi
Utföra ett reststäd enligt ProQurator Socials instruktioner dagen efter aktivitet de tillfällen
Kristianstads nations lokaler används

Som medlem i Kristianstads Nations sexmästeri
 Får du förfrågan om du vill hålla i arvoderade uthyrningar
 En medalj och tröja exklusiv för sexmästeriet
 En stor tackfest tillsammans med Seniorer och Mästeriet

