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Postbeskrivning IT/Teknik (2 poster) 

 
Som IT- & teknikförman ska du ha god kunskap inom det tekniska på nationen. Du ska 
ha färdigheter att koppla sladdar dit de ska och samordna ljud & ljus till nationens 
större verksamheter, samt ha goda kunskaper för IT-lösningar på nationen. Posten 
innebär ibland arbete på kort varsel då problem uppstår, men tanken är att du som IT- 
& teknikförman ska utbilda kuratel och förmän för att de själva ska kunna koppla in 
nödvändig teknik för sina verksamheter. 
 
Det åligger dig som IT- & teknikförman att: 
 

● Utbilda klubb- och sittningsförmän i hur de kopplar in nödvändig teknik (DJ- case, 
mikrofon) för sina verksamheter. 

● Underhålla nationens tekniska element och en gång i månaden köra en 
genomgång av det tekniska material som används regelbundet på nationen. 

● Underhålla nationens server och hemsida 
● Bistå kuratelet med teknisk hjälp vid behov. 
● Ansvara för att förmannabilder läggs upp på hemsidan i samråd med PR-

mästare. 
● Ansvara för att hemsidan underhålls.  
● Hjälpa till med tekniken under de verksamheter då det krävs. 
● Ansvara för att bra och fungerande ljud och ljus finns på våra 2 dansgolv.  

 
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 så som att sitta i 

inskrivningen samt jobba en förmannasittning per termin.  
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● Arbeta med att utveckla din post genom att skriva ett testamente.  


