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Postbeskrivning Balgeneral HT22-VT23 (1 post)

Som Balgeneral kommer du ha ett översiktligt ansvar för hela middagen, med
fokus inför och under middagen. Är du strukturerad, tycker om baler och vill att
Finnfesten ska bli den bästa festen i år? Då är posten Balgeneral för dig! Du
kommer även sitta i Finnkommittén och jobba tätt ihop med Festmästaren och
Övermarskalken.

Det åligger en Balgeneral att:

● Under HT22 anordna AAA/Strumpan tillsammans med Övermarskalk och
två övriga förmän.

● Sitta med i Finnkommittén och planera Finnfesten.
● I samråd med Festmästare, Kuratel och Sponsförman i god tid hitta

lämpliga sponsorer till festen.
● Tillsammans med Festmästare, Övermarskalk och Kuratel ta fram

anmodningar och se till att de skickas ut i god tid.
● Ansvara för att program tas fram och beställs.
● Hitta lämplig underhållning för middagen.
● Besluta om fotografering och video för festen i samråd med PR-mästare.
● Sköta kontakt med Tegnérs, Edil och teknik.
● I samråd med Övermarskalk och Q ansvara för bordsplacering.
● I samråd med Övermarskalk, Festmästare och Storjätte planera körschema

och se till att det efterföljs under middagen.
● I samråd med Övermarskalk, Festmästare, Kuratel och Tegnérs bestämma

menyn.
● I samråd med PQe och Festmästare sätta budget och sedan se till att den

följs.
● I samråd med Festmästare och PR-mästare upprätta marknadsföringsplan i

god tid för hela Finnfesten.
● Sköta kontakt med Seniors om utdelning av Hampus Lyttkens.
● Bistå Festmästare och Övermarskalk med eventuella andra uppgifter som

rör festen.
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Det åligger dig som förman på Lunds Nation att:

● Delta vid uppstartsdagarna, den workshop som är kopplad till din post,
säkerhetsgenomgångar och andra utbildningstillfällen.

● Närvara vid nationens städdagar (2 per termin).
● Delta vid uppföljningsmöte med Kuratelet.
● Delta vid utvärderingsmöte med Seniors.
● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger såsom att delta vid

uppföljningsmöten, städdagar, specifika inskrivningstider samt jobba en
förmannasittning per termin.

● Arbeta med att utveckla din post genom att skriva ett testamente.

Sista ansökningsdag är 2021-05-08
Ansökan hittar du på www.lundsnation.com/ansokan
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