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Postbeskrivning Sexmästeriet (3 poster)

Sexmästeriet är utskottet som fixar nationens stora fester. Att vara sexmästare är
fantastiskt roligt och utvecklande samtidigt som det innebär en hel del planerande och
ansvarstagande. Älskar du att fixa fester, få insikt i nationens roligaste evenemang och
skapa ett härligt jobbargäng tillsammans med de andra i sexmästeriet? Sök då posten
som sexmästare och ta chansen att bli en del av Lunds Nations fantastiska förmannakår!

Vill du vara med och anordna Lunds nations stora fester och evengemang är det någon
av de nedanstående posterna du ska söka.

De förmannaposter som ingår i Sexmästeriet är:

● Barmästare (1 post)
● Hovmästare (1 post)
● Köksmästare (1 post)

Sexmästeriets allmänna uppgifter
Det åligger hela Sexmästeriet att:

● Vara med och planera nationens sexmästerifester tillsammans med
Festmästaren samt genomföra dessa. Under hösten; Novischfesten, Oktoberfest,
Gåsafesten och Julfesten.

● Vara med på veckovisa möten enligt Festmästarens föreskrifter.
● Skaffa tjänstemän i tid till din verksamhet för att få den att fungera.
● Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick samt ställa tillbaka

de saker man använt.
● Hitta en lämplig ersättare till din verksamhet vid sjukdom/annat förhinder.
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Postbeskrivning Barmästare
Det åligger dig som Barmästare (1 st) för sexmästeriet att:

● Förbereda baren och se till att gästerna kan beställa sin önskade dryck på ett bra
sätt.

● Förberedelser inför fester som innefattar utvägning av alkohol och förbereda en
fördrink på de fester som kräver det.

● Tillsammans med Hovmästare ansvara för eftersläppet på samtliga
sexmästerifester.

● Ansvara för Biergarten, innefattar dekorationer, tillredning av enklare mat i
samråd med köksmästare, samt servering under Biergarten innan Oktoberfest
börjar.

Postbeskrivning Hovmästare
Det åligger dig som Hovmästare (1 st) för sexmästeriet att:

● Ansvara för att dukning och servering av mat och dryck genomförs på ett bra
sätt.

● Ansvara för inhandling av dekoration och pynt i salen enligt föreliggande tema.
● Tillsammans med Barmästare ansvara för eftersläppet på sexmästerifesterna.

Postbeskrivning Köksmästare
Det åligger dig som Köksmästare (1 st) för sexmästeriet att:

● Planera för och tillaga en trerätters sittning av högre klass enligt föreliggande
tema.

● I samråd med hovmästaren se till att maten når gästerna varm och i rätt tid.
● Jobba på eftersläppet på samtliga sexmästerifester.

En förmans allmänna uppgifter
Det åligger dig som förman på Lunds nation att:

● Delta vid uppstartsmöte, 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 sitta i

inskrivningen samt jobba en förmannasittning per termin.
● Ansvara för att tjänstemännen får gå på tackfest.

Sista ansökningsdag är 2022-xx-xx
Ansökan hittar du på www.lundsnation.se/ansokan
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