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Postbeskrivning Övermarskalk HT22-VT23
(1 post)
Posten som Övermarskalk är otroligt viktig för Finnfesten. Med hjälp av dina
marskalkar ansvarar du för genomförandet av middagen och att det blir en trevlig
upplevelse för gästerna. Du sitter även med i Finnkommittén och är med i
planeringen av Finnfesten i sin helhet.
Det åligger en Övermarskalk att:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Under HT22 anordna AAA/Strumpan tillsammans med Balgeneral och två
övriga förmän.
Sitta med i Finnkommittén och planera Finnfesten.
Ansvara för rekrytering och tillsättning av marskalkar.
Tillsammans med Balgeneral ansvara för bordsplacering och all form av
dekoration av salen.
Anordna förberedelsetillfällen för marskalkerna innan festen.
Under middagen se till att stämningen på middagen hålls på god nivå med
hjälp av marskalkarna samt presentera talarna.
Tillsammans med Festmästare, Balgeneral och Storjätte göra ett körschema
för kvällen och se till att detta följs.
Efter middagen se till att med hjälp av marskalkerna röja stora salen.
Inventera ordensband, medaljer och pins och i samråd med Q och PQe
beställa in nya vid behov.
Var införstådd i festens budget och se till att den följs.
Ansvara för att marskalkerna får gå på tackfest.
Bistå Festmästare och Balgeneral med eventuella andra uppgifter som rör
festen.

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.
Lunds Nation
Agardhsgatan 1
22351 Lund

Telefon:
Org nr:
E-post:
Webbsida:

073-514 60 60
262000-0857
info@lundsnation.se
www.lundsnation.com

●

●

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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