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Postbeskrivning Penthouseförman (8 poster)
Lunds nation har klubbar lördagar och var fjärde torsdag. Som klubbförman
har du hand om klubben tillsammans med en annan klubbförman någon av de
dagarna var tredje Lördag eller var fjärde Torsdag eller mer vid behov. Du bör
vara en person som gillar att tagga folk och ta hand om och instruera många
tjänstemän. Du kommer att utvecklas något otroligt som person och i din
känsla att ta ansvar. Nattklubben är, ekonomiskt sett, det utskott som
påverkar nationen mest. Det är du som klubbförman som ser till att nationen
går runt. Som klubbförman har du stort ansvar vad det gäller att hantera
pengar och se till att klubben sköts lagligt. Vill du ta chansen att driva vår
klubb Penthouse och ge Lunds studenter den bästa klubbupplevelsen i vår?
Sök då posten och ta chansen att bli del av Lunds Nations härliga
förmannakår! Ange i förmannaansökan vilken dag du söker till.
Det åligger dig Penthouseförman att:
● Hålla i en nattklubb för 300 gäster som öppnar 22.00 och stänger 02.00
● Ansvara för verksamheten i enlighet med det beskrivande dokument
som tilldelas vid uppstart.
● Väga in och ut alkohol samt se till att allt finns för att klubben ska flyta
på i enlighet med lag och nationens egna regler.
● Se till att SAMTLIGA gäster och tjänstemän är över 18 år gamla och
medlemmar i Studentlund.
● Delta i utbildning för ansvarsfull alkoholservering om det var mer än en
termin sedan du senast deltog.
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● 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.
● Ta betalt av SAMTLIGA gäster.
● Skaffa tjänstemän till Din verksamhet för att få den att fungera.
● 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 på veckostädningen veckan efter Din verksamhet.
● Delta på utvärderingsmöte tillsammans med seniors.
● Delta vid uppstartsdagarna, den workshop som är kopplad till din post,
säkerhetsgenomgångar och andra utbildningstillfällen.
● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger så som att delta
vid uppföljningsmöten, städdagar, affischeringsdagar, specifika
inskrivningstider samt jobba en förmannasittning per termin.
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