KRISTIANSTADS NATION
Tornavägen 7, 22363, Lund

Postbeskrivning:
Valberedningsordförande
Som valberedningsordförande är man en mycket viktig del i att nationens förtroendeposter
tillsätts på rätt sätt och av bra personer. Till din hjälp har du ett antal
valberedningsledamöter och tillsammans gör ni intervjuer och diskuterar er fram till vilka
kandidater som är de mest lämpade på de olika posterna. Har du stor integritet och ett
organisatoriskt sinne är detta posten för dig!

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 att lokalerna är städade,
släckta, låsta och larmade efter aktivitet.
Deltar på förmannadagen, utbildningar, utskottsmöten, utvärderingar och fixardagar,
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.
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● Dukar i AF-Borgen inför Snapphanefesten
● Verkar för sammanhållning och god stämning på nationen.

Som valberedningsordförande förväntas du:
● I början av terminen, tillsammans med qurator, kolla när nationsmötena ligger och
därefter bestämma datum för utlysning och tid för nomineringsperiod.
● Informera övriga i valberedningen om när arbetsperioderna ligger.
● Dubbelkolla med quratelet om vilka poster som ska utlysas för terminen.
● Prata med ledamöterna om vikten av att allt som sägs under valberedningsarbetet är
belagt med sekretess, detta gäller både för vilka som ens går på intervjuer och
naturligtvis allt som sägs under intervjuerna.
● Leda och fördela arbetet mellan ledamöterna i valberedningen.
● Anslå de poster som utlyses via nationens informationskanaler i lämplig tid.
● Kontakta efter nomineringstidens utgång samtliga nominerade och informera dem
om posten samt kalla de intresserade till intervju, alternativt genomför en
telefonintervju med de berörda.
● Informera de sökande huruvida de är nominerade eller inte och anslå därefter
valberedningens förslag via nationens informationskanaler.
● Informera om hur man motkandiderar till en post.
● Anteckna noga vilka personer som är valda på vilka terminer för att underlätta
valberedningsarbetet kommande termin.

Vill du nominera dig själv till valberedningordförande är det fri nominering på det
nationsmöte då valberedningsordförande ska tillsättas.
Vid övriga frågor angående posten som valberedningsordförande kontakta Qurator på
q@krnation.se
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