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Postbeskrivning Idrottsförman (3 poster)
Är du en sportig och aktiv person som tycker om att idrotta är idrottsförman något för
dig! Genom att hålla i nationens idrottsverksamhet får du utlopp för all din extra energi.
Du som idrottsförman förväntas även anordna fler idrottsrelaterade event och du
uppmuntras starkt att ta initiativ till att utveckla verksamheten. Du arbetar med att
främja hälsan såväl som sammanhållningen för nationens medlemmar. Som
idrottsförman sitter du även med i idrottskollegiet. Lunds Nation ska ha Nationernas
bästa idrottsutskott.
Det åligger en Idrottsförman att:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Varje tisdag närvara och leda nationens Fotbollsevenemang.
Utveckla ytterligare två typer av återkommande veckoliga sportevenemang,
exempelvis tennis, badminton eller squash.
Se till att samtliga deltagare är medlemmar av Lunds nation.
Två gånger under terminen i samråd med Kulturförmannen anordna ett
idrottsevenemang exklusivt för förmannakåren.
Utveckla utskottet till att bli det bästa i Lund, i samarbete med Kuratelet.
I samråd med PQe ta fram en budget för nationens idrottsaktiviteter.
Vara ledamot i idrottskollegiet och delta i dess möten.
Vara funktionär under tandemstafetten.
Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick samt ställa tillbaka
de saker man använt.

Det åligger dig som förman på Lunds nation att:
●
●

Delta vid uppstartsmöte, säkerhetsgenomgångar och andra utbildningstillfällen.
Närvara vid nationens städdagar (2 per termin).
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●
●
●
●

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