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Postbeskrivning Kulturförman (2 poster)

Som Kulturförman är ditt uppdrag att se till att utveckla förmannakåren och
tjänstemannakårens sammanhållning och gemenskap genom diverse aktiviteter. Du
förväntas vara en social, kreativ och utåtriktad person som gillar att utmana dig själv!
Som Kulturförman får du planera och genomföra icke alkoholrelaterade aktiviteter för
nationens förmän likväl tjänstemän tillsammans med din kollega. Som Kulturförman får
du även möjlighet att planera aktiviteter och utflykter för förmannakåren. Detta
förutsätter ett kreativt och administrativt arbete.

Som Kulturförman är du med i ett utskott som arbetar för den interna stämningen på
nationen. Låter detta som något för dig? Sök Kulturförman och bli en del av Lunds
Nations fantastiska förmannakår!

Det åligger en Kulturförman att:

● Vara Lunds Nations representant på möten med NATU-kollegiet
● Arrangera en pub per termin med ett tema och en aktivitet som är öppet för alla

i samråd med kuratel och pubförmän.
● Arrangera en alkoholfri aktivitet för aktiva per termin.
● Ansvara för att sätta teman, planera bordsplacering och teman för varje

förmannasittning samt ansvara för att själv vara eller delegera uppdraget som
sångförman.

● Arrangera en förmannadag i samråd med kuratelet.
● Ansvara för att ta fram tema, sånghäfte och sångförmän till tjänstemannafesten i

samband med kuratelet.

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.
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● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger såsom att jobba en
förmannasittning per termin, sitta i inskrivningen samt att hjälpa till med
nationens PR-spridning.

Sista ansökningsdag är den 12 december 2022.
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