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 LUNDS NATION   
   
Måndagen den 16 maj 2022 

___________________________________________________________________________ 

 
Postbeskrivning Klubb (12 poster) 

 
Som klubb på våra lördagskvällar och torsdagar har du chansen att erbjuda 
Lunds nations gäster en kväll utöver det vanliga. Som klubb är det bra om du är 
taggad, gillar att umgås med människor och är bra på att instruera tjänstemän. 
Vill du ta chansen att driva vår klubb och ge Lunds studenter den bästa 
klubbupplevelsen? Sök klubbförman och bli en del av Lunds nations fantastiska 
förmannakår!  
 

Det åligger dig som klubbförman att: 
● Tillsammans med din förmannakollega hålla i en nattklubb för upp emot 

500 personer som öppnar 22:30 och stänger 02:00.  
● Ansvara för att klubben följer tillståndsenhetens, brandskydds och 

nationens regler och lagar.   
● Väga ut alkohol och se till att allt finns för att klubben ska flyta på på bästa 

sätt.  
● Rekrytera tjänstemän för att din verksamhet ska fungera.  
● Ansvara för att ingen tjänsteman eller förman dricker alkohol under 

verksamhetsdagen. Detta inkluderar även tid som spenderas i 
verksamhetslokalen efter verksamhetsslut.  

● Kontrollera leg och studentleg på samtliga gäster och tjänstemän.  
● Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick samt ställa tillbaka 

de saker du använt och flyttat mellan verksamhetslokalerna.  
● Veckan efter din verksamhet delta i måndagsstädning.  
● Tillsammans med din förmannakollega se till att dina tjänstemän får gå på 

vierisittning som tack för sitt arbete.  
● 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. 
● Delta vid uppföljningsmöte med kuratelet. 
● Delta vid utvärderingsmöte med seniors.  
● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger så som att delta vid 

säkerhetsgenomgångar, uppföljningsmöten, städdagar, specifika 
inskrivningstider samt jobba en förmannasittning per termin. 
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● Arbeta med att utveckla din post genom att skriva ett testamente.  


