LUNDS NATION
Måndagen den 16 maj 2022

___________________________________________________________________________

Postbeskrivning Hovmästare Vieriet (2 poster)
Som Hovmästare i vårt utskott Vieriet är du ansvarig för att skapa Lunds bästa
tacksittningar för alla förmän och tjänstemän! Vad är roligare än att vara direkt ansvarig
för att se till att de som bidragit till nationen tillsammans har en underbar kväll med
dekorationer, sång, mat och dryck!
Som Hovmästare för Vieriet anordnar du var fjärde lördag en sittning för alla förmän
och tjänstemän som under de senaste två veckorna jobbat eller hållit i
alkoholrelaterade. Sittningen börjar tidigare än, och körs parallellt med, våra ordinarie
sittningar och har stort fokus på dekoration, sånger och sammanhållning! Är du en
person som är uppfinningsrik vad gäller teman och andra skojigheter – tveka inte att
söka!
Det åligger dig som Hovmästare för Vieriet att:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Förbereda för en sittning och genomföra servering av mat och dryck vid denna.
Se till att det finns ett tema, sånghäften till gästerna, samt dekorationer.
Välja lämpliga sångförmän till alla sittningar som på bästa sätt kan få med alla
gäster under kvällen, samt planera någon aktivitet under kvällen.
Förberedelser innefattar utvägning av öl, cider, vin, snaps och ett litet sortiment
av spritdrycker, dukning av borden enligt tema, och dekorationer av lokalen.
Genom att ha god kommunikation med köket se till att alla får sina rätter och att
sittning avslutas i god tid.
I samråd med din Köksmästare se till att maten är varm när den serveras till
gästerna.
Ansvara för att ingen tjänsteman eller förman för kvällen dricker en enda droppe
alkohol under verksamhetsdagen. Detta inkluderar även tid som spenderas efter
verksamhet i verksamhetslokaler.
Skaffa tjänstemän till Din verksamhet för att få den att fungera.
Kontrollera leg och studentleg på samtliga gäster samt 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 på måndagsstädningen.
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●

Tillsammans med din köksmästare se till att alla era tjänstemän får gå på
vierisittning som tack för sitt arbete.

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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