KRISTIANSTADS NATION
Tornavägen 7, 22363, Lund

Postbeskrivning: Kommunikationsförman
spons
Som Kommunikationsförman spons är du ansvarig för nationens kontakt med potentiella
sponsorer och arbetet med hur dessa ska synas i nationens PR. Du arbetar nära nationens
PR-råd tillsammans med andra kommunikationsförmän och aktiva inom PR.

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.
● Dukar i AF-Borgen inför Snapphanefesten
● Verkar för sammanhållning och god stämning på nationen.
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Som kommunikationsförman spons förväntas du:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Regelbundet deltaga i PR-rådets möten. Tillsammans med dessa diskutera vilket utrymme
sponsorer kan få i nationens PR.
Aktivt leta efter sponsorer och redovisa sökta sponsorer till PR-rådet.
Komma på kreativa sätt nationen kan bli sponsrad på. Fråga gärna runt bland förmän och
quratel.
Ta fram sponsoravtal tillsammans med PQe.
En gång per termin (förslagsvis inför alumniträff) tillsammans med KNV-U ta fram förslag på
vad nationens alumner möjligen skulle kunna sponsra nationen med.
Ha kontakt med huset så att vi inte söker samma sponsorer som dem.
Agera bollplank för sponsansvariga för nationens större evenemang (Snappis, ölmässa etc.)
Ha kontakt med rätt person för rätt sorts avtal:
o Mat, kök och städ – PQs
o Dryck – Källarmästare
o Novischeri – Notarie
o Större sponsorsavtal och övrigt – Seniors via Qurator
o För mindre event t.ex. FAMN-event, sport-event, kontakt med respektive förman.
Du som söker denna post ska ha goda kunskaper i tal och skrift för både engelska och
svenska. Du ska inte vara rädd för att ta kontakt med nya människor. Du ska ha vilja och
ambition att sälja nationen för potentiella sponsorer.

Vill du nominera dig själv eller någon annan till kommunikationsförman spons? Inkom med
namn, telefonnummer, mailadress samt motivering på samtliga personer till
vbo@krnation.se
Vid övriga frågor angående posten som kommunikationsförman spons kontakta PR-chef på
pr@krnation.se
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