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Postbeskrivning Näst-siste-april-general (2
poster)

Som Näst-siste-april-general (NSAG) blir du en av två ansvariga som kommer
vara med och starta upp Lunds Nations festligheter kring näst-siste-april.
Näst-siste-april kommer bli en av nationens större fester och kommer hållas i
nationens gillestugor. Du och din generalskollega kommer att planera och
genomföra denna fest tillsammans med näst-siste-aprilkommittén. Är du
driven, intresserad av personalansvar, strukturerad, ambitiös, kreativ och har
en förmåga att leda och få andra människor med dig så är denna post något
för dig!

Det åligger Näst-siste-april-generalerna att:

● Leda, utveckla och genomföra planeringsarbete tillsammans med en
till Näst-siste-april-general och en kommité för näst-siste-april 29/4.

● Ansvara för att bar- och matförsäljning i gillestugorna flyter på.
● Ansvara kring planeringen av gillestugornas planlösning (t.ex.

dekoration, brandsäkerhet, placering av extra barer, flödesscheman
och säkerhet).

● Planera och genomföra ett biljettsläpp.
● Ansvara för att budgeten efterföljs.
● I samråd med PR-gruppen planera och genomföra olika

marknadsföringsaktiviteter inför evenemanget.
● Söka olika typer av sponsorer och samarbeten tillsammans med

sponsförmannen.
● Ansvara för att det bokas en artist i tid och ansvara för kontakten med

denna.
● I samråd med Q ansvara för att kraven från myndigheter följs, såsom

tillstånd, brand och polis.
● I samråd med Q informera grannarna om eventet.
● I samråd med PQe upprätta detaljbudget.
● I samråd med PQs inventera och lägga beställningar.
● I samråd med din kollega och kommittén ansvara för att

tjänstemännen får ett tack.
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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 såsom att jobba en

förmannasittning per termin, sitta i inskrivningen samt att hjälpa till med
nationens PR-spridning.

● Skriva ett testamente för framtida utveckling av posten.

Sista ansökningsdag är den 12 december 2022.
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