LUNDS NATION
 Måndagen 02 december 2019

___________________________________________________________________________

Postbeskrivning Strumpan/AAA
Att anordna Strumpan eller AAA är ett väldigt prestigefyllt uppdrag. Du får
planera, tillsammans med PQe lägga en budget, göra anmodningar, samordna
jobbarlag mm. Du ska vara medlem i respektive sällskap sedan tidigare. Att
anordna Strumpan/AAA kräver också att man har god kontakt med både
kuratelet och det andra sällskapet under hela processen.
Det åligger er gemensamt att:
● Hittar någon som ska hålla i det gemensamma eftersläppet.
Det åligger dig som Strumpanarrangör att:
● I god tid bestämma tema och anmoda till gamla och nya strumpor.
● Tillsammans med PQe komma fram till en budget för mat, dryck,
underhållning, pynt av lokal och liknande.
● Hitta en köksmästare som sätter en meny och se till att ha jobbare till
serveringen och köket. En av dessa personer utses till
serveringsansvarig.
● Förbereda en invigningsritual för de nya strumporna.
● Förbereda något för de strumpor som varit med fem respektive tio
terminer.
● Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick samt ställa
tillbaka de saker man använt.
Det åligger en AAA-arrangör att:
● Skicka ut anmodningar till gamla och nya AAA.
● Tillsammans med PQe komma fram till en budget för mat, dryck,
underhållning, pynt av lokal och liknande.
● Sätta en meny och se till att ha jobbare till serveringen och köket. Där en
person ska utses till serveringsansvarig.
● Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick samt ställa
tillbaka de saker man använt.
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OBS! Posten som arrangör för Strumpan/AAA är ett hedersuppdrag och
därmed inte ensam berättigande det gröna kortet och förmannastatus. Du
bör inneha en annan förmannapost på Lunds Nation för att uppnå detta.
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