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Postbeskrivning Tandemgeneral (2 poster)
Tandemstafetten är en klassisk tradition inom lunds studentliv. Tandem är en
cykelstafett mellan Göteborg och Lund som äger rum i maj månad och till
våren 2023 återuppstår denna tradition efter flera år av pandemisk dvala.
Lunds Nation åker på en fredag morgon upp till Göteborg i buss, där
stafetten mot Lund studentlivs resterande lag drar igång på eftermiddagen.
Under natten cyklar man ner mot Lund på tandemcykel och målet är ju
givetvis att Lunds Nation ska vara störst, starkast och ska ha absolut roligast!
På vägen stannar vi på nattdiscon och har kul med de andra delarna från
Studentlund.

Din uppgift är att arrangera resan vilket inkluderar en bra fest på bussen,
planera och hålla i resan. Det är mycket att organisera och du som är
ständigt peppad, driven, kreativ och gärna något tekniskt kunnig kommer
passa utmärkt som Tandemgeneral!

Det åligger en tandemgeneral att:

● Planera och förbereda inför tandemstafetten.
● Tillsammans med spons-förmannen söka sponsorer till vårt

tandemarrangemang.
● Hålla ständig kontakt med idrottskollegiet som är ytterst

ansvariga för evenemanget.
● Under tandemhelgen är det din uppgift att se till att det finns

mat och dryck på bussen.
● Skapa bra stämning på bussen, peppa folk och se till så att

allting flyter på bra.
● Fixa ett biljetttsläpp för Lunds Nations medlemmar.
● Anordna en kick-off sittning för de som fått biljett till vår buss.
● Anordna en pysselkväll där vi b.la. skapar flaggor och dekorera

inför resan för att visa att just vår nation är bäst!
● I samråd med PQe upprätta en detaljbudget.

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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